
 

Agenda do Mês - Maio de 2019 

Data O que vai acontecer Local 

29/4 a 
15/5 Período de avaliações trimestrais – Ensino Médio AB 

01 

Feriado - Dia do(a) Trabalhador(a) 

(O Dia Mundial do Trabalhador foi criado em 1889, por um Congresso Socialista realizado em Paris. É uma 
data que tem, em sua origem, a defesa de direitos, pois lembra os homens e mulheres que, como os 

mártires de Chicago, lutaram por melhores condições de trabalho, por um mundo mais justo.) 

MX/CB 

02 

19h – Reunião das turmas Suruí-Paiter Manhã, Tukano Manhã,  

Fulni-ô Manhã e Ashaninka Tarde 

(Por conta das chuvas na Cidade do Rio de Janeiro, essas reuniões tiveram de ser canceladas. Elas foram 
remarcadas para essa quinta-feira a fim de conversarmos sobre o processo de acolhimento. Queremos 

ouvir as dúvidas e inquietações de vocês e compartilhar as histórias vividas até aqui por cada grupo. 
Esperamos por vocês!) 

MX 

02 
19h - Reunião da turma Apurinã 

(Nessa reunião, queremos ouvir todos e todas vocês e compartilhar as histórias vividas até aqui 
com os/as Apurinã. Até lá!) 

AB 

02 a 17 Período de avaliações trimestrais – Ensino Fundamental II AB 

06 
19h – Apresentação do Projeto Viagem para as famílias das turmas: 

Mynky, Kaimbé, Amanayé, Waiwai Oré e Waiwai 
AB 

06 
19h – Apresentação do Projeto Viagem para as famílias das turmas:  

Pipipã Manhã e Tarde, Zo’é Manhã e Tarde e Aruá Manhã e Tarde 
BB 

13 
19h – Apresentação do Projeto Viagem para as famílias das turmas:  

Krahô-Kanela Manhã e Tarde 
BB 

10 a 20 Período de Provas de Segunda Chamada – Ensino Médio AB 

18 9h – Aulão Ensino Fundamental II AB 

22 
19h – Encontro sobre a Biblioteca Quincas: que espaço é esse? 

(Nesse dia o coração da escola receberá as famílias das turmas Suruí-Paiter e Tukano. Nossa intenção é 
dividir com vocês os caminhos que seguimos para a formação da criança leitora.) 

MX 

23 Entrega do Boletim – Ensino Médio AB 

24 11h – Reunião de Representantes de Turma com a Coordenação AB 

24 e 25 

TI – Trabalho Interno Educação Infantil e Ensino Fundamental I 

(Para fazer a escola que acreditamos, investimos na formação continuada da nossa equipe. O TI é um 
tempo de avaliar a trajetória vivida por cada turma, traçar objetivos para o próximo período e também de 

estudar e refletir sobre a nossa prática. Na sexta-feira, 24, não haverá aula para a Educação Infantil e para 
o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). O Horário Integral também não funcionará nesse dia.) 

MX/BB 

25 
9h – Torneio de Xadrez 

(Este torneio contempla o gosto de nossos/as estudantes pela prática do xadrez. Seja nos tempos de aula, 
seja nos intervalos, cada vez mais reis, rainhas e peões compartilham os tabuleiros.) 

AB 

28 19h – Reunião da Comissão de Planejamento BB 

30 19h – Roda de Conversa com as famílias do Ensino Fundamental I BB 

30 
19h – Reunião de Turma - Amanayé e Waiwai Oré 

(Nessa reunião, queremos ouvir todos e todas vocês e compartilhar as histórias vividas até aqui por cada 
grupo. Até lá!) 

AB 

 

 


