
Agenda do Mês - Agosto de 2019 

Data O que vai acontecer Local 

31/7 a 
8/8 

Período de Reunião de Turma do Ensino Fundamental I 
(Para este encontro, traremos temáticas que têm inquietado nossos corações e que precisamos 

refletir junto com vocês, famílias. Lembramos que os encontros começam às 19h. Não se esqueçam 
de trazer seu copo para o tradicional cafezinho. Confiram na tabela adiante o dia de reunião de 

seu/sua filho/a). 

BB 

7 a 9 Projeto Viagem Apurinã (7º ano) 
Fazenda 

Faraó 

8 a 10 

Projeto Viagem Ensino Médio – São Paulo 
(Nesse trabalho de campo, as turmas visitarão alguns locais importantes para o desenvolvimento de 

um pensamento crítico a respeito dos processos de urbanização e desenvolvimento econômico e 
cultural da maior cidade do país.) 

São 
Paulo 

9 Reunião de Estudantes Representantes de Turma com a Coordenação AB 

13 

19h - Assembleia Geral 
(É o fórum do Processo Projeto Oga Mitá no qual a Comunidade Escolar aprova as previsões 

orçamentárias, define a oferta de vagas por turma e fixa os valores das anuidades escolares para o 
próximo ano. Sua participação é importante.) 

AB 

15 
Projeto Viagem Krahô-Kanela M/T - Fazenda Santo Antônio dos Cordeiros 

(Nesses dois dias a garotada do 2º ano do Ensino Fundamental estará envolvida com um trabalho de 
campo em que os elementos da natureza serão estudados.) 

Silva 
Jardim 

15 

19h - Apresentação Projeto Biografia - Mynky 
(Este é um momento muito especial, pois os trabalhos produzidos pelos/as estudantes do 8º ano serão 

compartilhados com suas famílias e convidados/as. Essas biografias irão compor um painel de histórias de 
vida de brasileiros/as que colaboraram para transformações positivas em nossa sociedade.) 

AB 

17 e 24 Simulado Modelo ENEM - Ensino Médio AB 

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

23 CineOga com o Filme “Que horas ela volta?” 
(Mediação do professor de Sociologia do Ensino Médio Pedro Barboza - Para estudantes do Ensino Médio) AB 

26/8 a 
06/09 Período de Provas Trimestrais - Ensino Médio AB 

28 a 
06/09 Período de Provas Trimestrais - Ensino Fundamental II AB 

29 

Projeto Viagem Pipipã M/T - Região Serrana 
(A garotada viajará para a Região Serrana, onde conhecerá a importância dos serviços ambientais 

propiciados pelas Unidades de Conservação da Natureza e investigará as diferentes etapas de 
produção e transporte dos alimentos para a nossa cidade.) 

Região 
Serrana 

31 

9h - Jogamitá 
(Venham aproveitar a manhã de sábado participando deste já tradicional evento dedicado aos jogos 
de tabuleiro e RPGs. Mesas variadas para diferentes faixas etárias e gostos estarão disponíveis. O 

evento é gratuito e aberto ao público externo.) 

AB 

Tabela Reuniões de Turma Ensino Fundamental I (Baixo Bonfim ) 

31/7 - 4ª feira 01/8 - 5ª feira 05/8 - 2ª feira 07/8 - 4ª feira 08/8 - 5ª feira 

Guarani- Nhandeva M Zo’é M 
Krahô-Kanela M 

Pipipã M 
 Aruá M 

 

Guarani-Nhandeva T 

Pipipã T 

Aruá T 

 Krahô-Kanela T Zo’é T 

 


