
 

Agenda do Mês - Novembro de 2018  

 

Data O que vai acontecer Local 

02 Feriado MX/CB 

05 a 10 Período de Segunda Chamada (Provas Trimestrais) - Waiwai Oré  AB 

07 a 23 Período de Provas Trimestrais - Ensino Fundamental II AB 

09 
20h - Dormida Krahô-Kanela Manhã e Tarde 

(Neste dia, os estudantes dormirão na escola, participando de um planejamento bastante especial, e 
receberão suas famílias na manhã seguinte para um Lanche Troca-Troca.) 

BB 

10 
9h às 12h - Sábado Brincante 

(Planejamos uma manhã de encontros e brincadeiras com todas as turmas da Educação Infantil. 
Reservem essa data e aguardem notícias!) 

MX 

10 
9h às 12h - Biblioteca Viva - Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

(Nosso desejo é acordar essa manhã, junto à natureza e  com nossos/as estudantes e suas famílias, 
num clima de poesia, literatura e paz. Reservem essa data e aguardem notícias!) 

AB 

13  

Roda Cantante Krahô-Kanela M/T e Pipipã M/T 
(Nesse dia, as famílias Krahô e Pipipã participarão, junto com suas/seus filhas/os e o professor Sérgio, 
de Música, de  cantorias sobre a água, tema de nossas últimas investigações. Aguardem informações 

sobre o horário, via caderneta.) 

BB 

15 Feriado MX/CB 

16 Não Letivo MX/CB 

19 Não Letivo MX/CB 

20 Feriado  MX/CB 

21 
19h - Reunião com as famílias do Horário Integral da Educação Infantil 

(Neste encontro brindaremos com vocês as conquistas vividas ao longo do ano. Reservem essa data.) 
MX 

21 19h - Reunião da Comissão de Planejamento MX 

23 Entrega de Boletim do Ensino Médio  AB 

24 
Das 10h às 12h30 - MOTO - Mostra Oga Mitá de Teatro do Oprimido 

(Os/as estudantes do Ensino Fundamental II e Médio irão convidar o público a refletir sobre temas 
relevantes por meio das técnicas criadas por Augusto Boal. Todos/as estão convidados/as!) 

AB 

26 a 30 Período de aulas de revisão - Ensino Médio  AB 

28 Início do período das reuniões de turma do Ensino Fundamental I BB 

28 

Das 19h às 21h - Mostra Artístico-Musical Oga Mitá – Ens.Fundamental II e Médio 
(Nesta quarta-feira, serão apresentadas produções  oriundas dos projetos realizados com os/as 

estudantes no Teatro do Oprimido e em Música. Como o número de lugares é limitado, os ingressos 
foram reservados para os/as estudantes que irão se apresentar e seus acompanhantes.) 
Centro de Referência da Música Carioca Artur da Távola (CMC) - Rua Conde de Bonfim, 824 

CMC 

28 
Prazo final para envio das monografias do 9o ano para a equipe da biblioteca 

(Os/as orientadores/as irão combinar com seus/suas orientandos/as o envio da monografia pronta por e-
mail ou em pen-drive.) 

AB 

28/11 a 
12/12 

Período de Reunião de Turma 
(Neste encontro resgataremos as histórias vividas em 2018 e brindaremos as conquistas dos grupos. 

Em breve, divulgaremos a tabela com as datas das reuniões de cada turma.) 
MX/CB 

  


