
BAT MITZVÁ 2022
BEM VINDOS!

           ברוכים הבאים! 



03/02 - Reunião sobre a 
cerimônia de Bat Mitzvá 

OBJETIVOS:

1. Apresentar o projeto “Bat Mitzvá” do Colégio Renascença.
2. Encaminhar definições.
3. Explicar as funções da comissão de pais.
4. Esclarecer dúvidas gerais.



CURRICULAR
As aulas de bat fazem parte do currículo de VTJ do Colégio. 
Portanto, a participação de todas as alunas do 7º ano é 
obrigatória.

Nas aulas de V.T.J. os alunos dos 7ºs anos são divididos em dois 
grupos:

Meninos: introdução ao Bar Mitzvá – moré Daniel Epstein

Meninas: curso de Bat Mitzvá – morá Miriam Mizrahi



CURSO DE BAT 
MITZVÁ-VTJ
1 aula por semana

O que significa tornar-se uma bat mitzvá?

Tikun Olam – Como melhorar o mundo?

Importância e participação em trabalhos voluntários.

Projeto “Remember Us”.

Mitzvot da mulher judia. 



CERIMÔNIA - opcional
A cerimônia do bat contempla a maioridade religiosa judaica das 

meninas. No Renascença a cerimônia é realizada na sinagoga. A 

participação da aluna na cerimônia é opcional. Os custos são 

rateados entre as participantes. 

Para que possamos nos organizar, solicitamos preencher o 

formulário e enviar impreterivelmente até 08/02. 

Ficha de informações - BAT MITZVÁ / 2022

https://forms.gle/fXWeAo9c7KZdACnbA


INCLUI
Curso preparatório (honorários dos  profissionais envolvidos).

Vestido

Sapatilha

Decoração

Foto/filmagem/transmissão simultânea

Convites e sidurzinho

Transportes

Domingo em família (aluna + 2 pessoas por família)

Locações (microfones, praticáveis, etc).

Eventos (café com mães e avós, oficina de chalot, confraternização alunas).



A cerimônia é de responsabilidade da equipe profissional. 

Muterat e a comissão de pais são responsáveis pelos convites, decoração, 

filmagem/fotos, vestidos e sapatilhas. A comissão, formada por, no máximo, 7 

pessoas, é soberana e decide em nome do grupo.

O Colégio define o orçamento de cada um desses itens. Integrantes das comissões 

não podem participar das licitações.



2022 – uma cerimônia
Data: 19/11/2022

- Previsão da participação de 31 meninas. A sinagoga do Colégio comporta 400 convidados, o 

que daria, em média, 12 convites por família (esse número inclui pai, mãe e irmãos).

- Haverá transmissão simultânea.

- Ensaios: 1º semestre: quartas-feiras das 16h45 às 18 hs.

                        2º semestre: incluir uma segunda-feira/mês das 16h45 às 18 hs.



CUSTO – sem considerar comes e 
bebes após a cerimônia.
Orçamento intermediário:

R$ 6.220,00 – 10 X R$ 622,00 (Fevereiro a Novembro).

Comes e bebes: ratear entre as famílias. Será acrescido à parcela de novembro.

Orçamento completo:

R$ 6.500,00 – 10 X 650,00 (Fevereiro a Novembro).

Comes e bebes: ratear entre as famílias. Será acrescido à parcela de novembro.

OBS: Caso o grupo opte por duas cerimônias, serão apresentados novos orçamentos e 

planejamento de ensaios. 



CALENDÁRIO DE ENSAIOS - 1º semestre

Fevereiro
9
16
23

Março
2 - carnaval
9
16
23
30

Abril
6
13
20
27

Maio
4
11
18
25

Junho
1
8
15
22
29



Atividades agendadas - a confirmar

17/03 (quinta-feira) - das 13h30 às 16 hs – Visita à Unibes

26/05 (quinta-feira) – das 14 às 15h30 – Oficina de chalot

23/06 (quinta-feira) –  das 13h30 às 16 hs - Visita ao Ten Yad

11/08 (quinta-feira) – das 13h30 às 16 hs - Atividade com a Wizo

11/09 – Domingo em família

22/09 (quinta-feira) –  das 13h30 às 16 hs - Visita à Mikvê

11/11 (sexta-feira) – 7h30 - Shabat b ´not mitzvá

19/11 (sábado) – 20h45 - Cerimônia de bat 



RESPONSÁVEIS
Direção: Marli Ben Moshe

Assistente de Direção: Liron Kotler Becher

Muterat: Eliana Wajchenberg e  Cynthia Kalili

Música: Tania Travassos

Ensaios: Marcia Guterman



             תודה רבה! 
TODÁ RABÁ!

Dúvidas? Sugestões?
marli.m@renascenca.br
liron.k@renascenca.br 

mailto:marli.m@renascenca.br
mailto:liron.k@renascenca.br

