
BAT MITZVÁ 2020
BEM-VINDOS

ברוכים הבאים            



BAT MITZVÁ 2020

Objetivos desta reunião:

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

a época em que ele acontece.

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

da classe.

3. Sondagem sobre a data da cerimônia 2020 considerando a 

idade das alunas.



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

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

No Colégio Renascença a cerimônia é realizada na sinagoga. A participação da

aluna na cerimônia é opcional. Já no curso curricular é obrigatória, sendo o bat

integrado ao currículo do colégio. 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



A organização da cerimônia é de

responsabilidade da equipe profissional.

Muterat, comissões e profissionais contratados

são responsáveis pelos convites, decoração,

filmagem/fotos, vestidos e sapatilhas. Integrantes

das comissões não poderão participar das

licitações.



CENÁRIO ATUAL

• A lei 9394/96 estabelece que “o Ensino Fundamental é direito público

subjetivo e a ele tem acesso todas as crianças a partir dos 6 anos de

idade, completados até 30 de Junho do ano do ingresso”.

• Temos 21 alunas matriculadas.

• 2 alunas que completarão 12 anos no 1º semestre de 2019.

• 10 alunas que completarão 12 anos no 2º semestre de 2019.

• 9 alunas que completarão 12 anos no 1º semestre de 2020.



POSSIBILIDADES

• Cerimônia em Junho/2020. Início do curso: Agosto/2019. 
Dia da semana? Horário? 

• Cerimônia em Novembro 2020. Início do curso: 
Fevereiro/2020. Quartas-feiras das 16h40 às 18 horas.



VALORES

2018 – 29 alunas.

R$ 5.500,00 - 9 X R$ 611,00. 

2019 – 10 alunas. 

R$ 6.500,00 – 10 X 650,00.

2020 - Pagamentos

1º semestre/2020 – Setembro/2019 a 
Junho/2020.

2º semestre/2020 – Fevereiro/2019 a 
Novembro/2020



INCLUI
Curso preparatório (honorários dos profissionais).

Vestido

Sapatilha

Decoração

Foto/filmagem

Convites e sidurzinho

Transportes

Domingo em família

Locações



RESPONSÁVEIS

• Direção: Marli Ben Moshe

• Muterat: Eliana Wajchenberg

• Música:

• Ensaios:



תודה רבה 

TODÁ RABÁ

Dúvidas? Sugestões?

marli.m@renascenca.br


