
 

Agenda do Mês – Julho  de 2019 

Data O que vai acontecer Local 

01 

19h - Roda de Conversa 
(São muitos os temas que permeiam nossa vida cotidiana e que carecem de diálogo e reflexão para 
quebrarmos hábitos tradicionais, paradigmas e estereótipos. Sabendo disso, fizemos uma consulta à 
comunidade Oga Mitá sobre os temas que poderíamos debater nas Rodas de Conversa do Ensino 

Fundamental I, e o tema mais votado foi o racismo. Precisamos estar juntas/os, compartilhando nossos 
olhares, experiências e percepções sobre essa questão, que é tão valorosa pra gente por aqui. Não se 

esqueçam de trazer seu copo para o tradicional cafezinho.) 

BB 

01 a 10 

Período de Reuniões de Turma da Educação Infantil 
(Neste encontro faremos uma retrospectiva das histórias vividas por cada grupo e compartilharemos as 

ideias que darão continuidade a essa tessitura. Também entregaremos às famílias a avaliação do 1º 
semestre. Lembramos que nossos encontros começam às 19h. Não se esqueçam de trazer seu copo. 

Confiram na tabela adiante o dia de reunião de cada turma.) 

MX 

04 Dormida na escola - Turma Apurinã (7o ano) AB 

05 

Das 7h20 às 13h - Festa do Campo do Ensino Fundamental II e Médio 
(A Festa do Campo tem como objetivo homenagear as pessoas que vivem no campo. Esse é um momento 
de integração, confraternização e celebração desse período tradicional festivo de junho, dentro da nossa 
escola. Nos dois primeiros tempos, haverá aula normalmente, e depois do intervalo nos dedicaremos à 

festa, que é apenas para os/as estudantes.) 

AB 

08 a 12 Trabalho Interno - Equipe Ensino Fundamental II e Médio AB 

08 a 26 Recesso de julho - Alto Bonfim AB 

11 19h - Reunião da Comissão de Planejamento BB 

13 

Das 8h às 12h - Festa do Campo da Educação Infantil 
(A Festa do Campo tem como objetivo homenagear as pessoas que vivem no campo. As crianças 

conhecem um pouco do cotidiano de um contexto diferente do urbano: hábitos, histórias, costumes, 
danças...  Também participam da organização da festa confeccionando prendas e preparando as 

brincadeiras. Essa é uma festa interna, somente para as crianças.  Em breve, vocês receberão mais 
informações.) 

MX 

13 

Das 8h30 às 12h30 - Festa do Campo - Ensino Fundamental I 
(A Festa do Campo tem como objetivo homenagear as pessoas que vivem no campo. As crianças 

conhecem um pouco do cotidiano de um contexto diferente do urbano: hábitos, histórias, costumes, 
danças...  Também participam da organização da festa confeccionando prendas e preparando as 

brincadeiras. Essa é uma festa interna, somente para as crianças. Em breve, vocês receberão mais 
informações.) 

BB 

15 a 26 Recesso de julho MX/BB 

29 Volta às aulas MX/CB 

29 19h - Reunião da Comissão de Planejamento BB 

 
 

Tabela de Reunião de Turma da Educação Infantil 

02/7 
(terça-feira) 

08/7 
(segunda-feira) 

09/7 
(terça-feira) 

10/7 
(quarta-feira) 

Ashaninka M 
Fulni-ô T 

Suruí-Paiter M 
Tukano M 
Tukano T 

Arara M 
Suruí-Paiter T 

Fulni-ô M 
Ashaninka T 

Arara T 

 


