
BAT MITZVÁ 2019
BEM-VINDOS

ברוכים הבאים            



CURSO PREPARATÓRIO - BAT

Objetivos gerais:

1. Compreender o significado e a importância do bat-mitzvá.

2. Aprofundar o estudo sobre o papel da mulher no Judaísmo. 

3. Participar do processo e da cerimônia de bat com as colegas 

da classe.



Objetivos específicos:

• Compreender as mitzvot para praticá-las, contribuindo para um mundo

melhor (Tikun Olam)

• Conhecer as mitzvot realizadas entre o ser humano e seu semelhante (ben

adám lechaverô), destacando as mitzvot da mulher

• Tornar a cerimônia de Havdalá significativa – compreender os textos

litúrgicos e o conteúdo destes

• Visitar e colaborar com as instituições judaicas, participando ativamente

de atividades que conscientizam sobre a responsabilidade social.



COMO?

A parte pedagógica do bat está integrada ao currículo da escola.

Sendo assim, o curso teórico é ministrado dentro da matriz curricular.

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

grupos.

Meninos: introdução ao Bar Mitzvá

Meninas: curso de Bat Mitzvá



CERIMÔNIA
A cerimônia do bat contempla a maioridade judaica das meninas, portanto, é pré-

requisito que as mesmas sejam judias (ventre materno ou convertidas).

A cerimônia é realizada na sinagoga da escola. A participação da aluna na

cerimônia é opcional. No curso curricular é obrigatória.

A organização da cerimônia é de responsabilidade da equipe profissional da

escola.

Muterat, comissões e profissionais contratados são responsáveis pelos convites,

decoração, filmagem/fotos, vestidos e sapatilhas. Integrantes das comissões não

poderão participar das licitações.



Cerimônia (opcional)
Ensaios para a cerimônia
4ªs feiras das 16h40 às 18 horas (após o integral). 

Trabalho voluntário:

Para a realização do trabalho voluntário e contato com as instituições

judaicas organizaremos saídas às quintas feiras das 13h30 às 16 horas –

divulgadas em calendário no início do ano. É importante contarmos com a

presença de todas as meninas.

Lembramos que, nos dias das saídas, as famílias deverão providenciar o

transporte para casa às 16h.



CERIMÔNIA BAT

• Curso preparatório (honorários dos profissionais contratados 
para o bat)

• Vestido e sapatilha

• Decoração

• Foto/filmagem

• Convites e sidurzinho

• Transporte para as saídas

• Domingo em família

• Locações necessárias



VALORES

2018 – 9 X R$ 611,00

2019 – 10 X R$ 650,00

Fevereiro a Novembro



DATAS IMPORTANTES

31/01 – Reunião com pais – apresentação do orçamento e 

inscrição da aluna

06/02 – Início das aulas de bat (16h40)

09/11 – cerimônia.



RESPONSÁVEIS

• Direção: Marli Ben Moshe

• Muterat: Eliana Wajchenberg

• Música: Tania Frenkiel Travassos

• Ensaios: Marcia Guterman



תודה רבה 

TODÁ RABÁ

Dúvidas? Sugestões?

marli.m@renascenca.br


