
 

DATA HORÁRIOS EVENTO OBS.: 

1 Terça   Feriado Nacional – Dia Mundial da Paz  Um feliz 2019 a todos! 

2 Quarta  7h30 às 19h30  Secretaria aberta  

3 Quinta  7h30 às 19h30  Secretaria aberta  

4 Sexta  7h30 às 19h30 
 Secretaria aberta 

 Dia Mundial do Braille 
Por uma sociedade inclusiva 

5 Sábado   
 Criação da Primeira Tipografia no Brasil  

 
Bom descanso! 

6 Domingo 
 

 
 Bom fim de semana! Bom descanso! 

7 Segunda 

7h30 às 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

7h30 às 19h 

 Secretaria aberta  

 

 

 

 

 

 

 

 Dia da liberdade de cultos 

  Início de recebimento de materiais individuais dos alunos  

 

 

É inviolável a liberdade de 

consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos 

cultos religiosos e garantida, na 

forma da lei, a proteção aos locais 

de culto e a suas liturgias (CF/88) 

8 Terça 

7h30 às 19h30 

7h30 às 19h 

  

 Secretaria aberta  

  Entrega/recebimento de materiais individuais dos alunos 

Responsáveis: secretaria, 

apoio e estagiárias 

9 Quarta  

7h30 às 19h30 

7h30 às 19h 

 

 Secretaria aberta  

  Entrega/recebimento de materiais individuais dos alunos 

Responsáveis: secretaria, 

apoio e estagiárias 

10 Quinta  

7h30 às 19h30 

7h30 às 19h 

 

 Secretaria aberta  

 Entrega/recebimento de materiais individuais dos alunos 

Responsáveis: secretaria, 

apoio e estagiárias 

11 Sexta  

7h30 às 19h30 

7h30 às 19h 

 

 Secretaria aberta  

 Entrega/recebimento de materiais individuais dos alunos 

Responsáveis: secretaria, 

apoio e estagiárias 

12 Sábado    Secretaria aberta -  Recebimento de materiais (9h às 13h) Responsáveis: secretaria 

13 Domingo   Bom fim de semana! Bom descanso! 

14 Segunda 

7h30 às 19h30 

7h30 às 19h 

 

 Secretaria aberta  

 Entrega/recebimento de materiais individuais dos alunos 

Responsáveis: secretaria, 

apoio e estagiárias 

15 Terça 

7h30 às 19h30 

7h30 às 19h 

 

 Secretaria aberta  

 Entrega/recebimento de materiais individuais dos alunos 

Responsáveis: secretaria, 

apoio e estagiárias 

16 Quarta  

7h30 às 19h30 

7h30 às 19h 

 

 Secretaria aberta  

 Entrega/recebimento de materiais individuais dos alunos 

Responsáveis: secretaria, 

apoio e estagiárias 

17 Quinta  

7h30 às 19h30 

7h30 às 19h 

 

 Secretaria aberta  

 Entrega/recebimento de materiais individuais dos alunos 

Responsáveis: secretaria, 

apoio e estagiárias 

18 Sexta  

7h30 às 19h30 

7h30 às 19h 

 

 Secretaria aberta  

 Entrega/recebimento de materiais individuais dos alunos – Atenção 

Arvenseanos, a partir desta data, só receberemos os materiais aos 

sábados.  

 

Responsáveis: secretaria, 

apoio e estagiárias 

19 Sábado    Secretaria aberta -  Recebimento de materiais (9h às 13h) Responsáveis: secretaria 

20 Domingo   Bom fim de semana! Bom descanso! 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

Janeiro/2019  
TEMA ANUAL: IKIGAI  

 



21 Segunda 

 

7h30 às 19h30 

 

 Secretaria aberta  

 Retorno das férias dos professores. 

 Início da semana pedagógica. Professores em capacitação (13h30 às 

18h30) 

 1º Reunião dos arvenseanos do Berçário e AV.  Horário: 19h. local: 

Auditório/Salas de aula. 

 

Atividade interna  

 Convocação professores 

Encontro de responsáveis dos 

alunos e professores do 

Berçário e AV. 

 

22 Terça 

 

7h30 às 19h30 

13h30 às 18h30 

 

 

 Secretaria aberta  

 Professores em capacitação 

 

 Encontro Informal dos alunos do Berçário: Matutino: 9h e vespertino: 

15h. 

  Encontro informal dos alunos do AV: 9h 

Bem-vindos, Arvenseanos e 

alunos do Berçário e AV.  

23 Quarta  
7h30 às 19h30 

 

 Secretaria aberta 

 Professores em capacitação (13h30 às 18h30) 

 Início das atividades do berçário (7h/13h – 13h/19h)  

 1º dia do programa de adaptação para as turmas do berçário. 

 1º Encontro de arvenseanos do turno matutino (Infantil I ao 5º Ano). 

Horário: 19h. Local: Salas de aula.  

Atividades Internas  

 

Solicitamos aos responsáveis 

que acompanharão a adaptação 

das crianças a leitura 

minuciosa do programa. Em 

caso de dúvidas, procurar a 

professora e/ou orientadora 

educacional. 

 

 

24 Quinta  

7h30 às 19h30 

 

 

 Secretaria aberta  

 

 2º dia do programa de adaptação para as turmas do berçário (início 

às 7h/13h) 

 Professores em capacitação (13h30 às 18h30) 

 

 1º Encontro de arvenseanos do turno vespertino (Infantil I ao 5º Ano). 

Horário: 19h. Local: Salas de aula.  

Atividades Internas  

Auditório (professores em 

capacitação) 

 

Convite aos arvenseanos  

 

25 Sexta  
7h30 às 19h30 

 

 Secretaria aberta  

 3º dia do programa de adaptação das turmas do Berçário (7h/13h-

13h/19h)  

 Professores em capacitação (13h30 às 18h30) 

 Encontro Informal entre os alunos, pais e professores em sala de aula 

Matutino: 9h e vespertino: 17h. 

Atividade interna 

 

Convite aos arvenseanos e 

alunos das turmas .1h de 

atividades. 

 

26 Sábado    Secretaria aberta -  Recebimento de materiais. (9h às 13h)   Recebimento de materiais 

27 Domingo   Bom fim de semana! Bom descanso! 

28 Segunda 

Matutino: 7h30 às 

12h30 

Vespertino: 13h30 

às 18h30 

 Secretaria aberta normalmente nos períodos de aula 7h30 às 

19h30h. 

 4º dia do programa de adaptação das turmas do Berçário. 

 Início das aulas do AV, Infantil I ao Infantil V e Fundamental 

(1º ao 5º Ano) 

 Período de adaptação para as turmas do AV e Infantil I ao III. 

*Esses alunos devem seguir o cronograma de adaptação. 

 Aula no horário normal para as turmas do Infantil IV ao 5º 

Ano. 

Os alunos já adaptados e que 

frequentaram a escola em 2018 

poderão permanecer no horário 

normal de aula (meio período e 

integral) 

 

Solicitamos aos responsáveis 

que acompanharão a adaptação 

das crianças a leitura 

minuciosa do programa. Em 

caso de dúvidas, procurar a 

professora e/ou orientadora 

educacional 

29 Terça 

Matutino: 7h30 às 

12h30 

Vespertino: 13h30 

às 18h30 

 5º dia do programa de adaptação das turmas do Berçário. 

 Período de adaptação para os alunos do AV,  Infantil I ao 

III. 

 Para as turmas do Infantil IV ao 5º Ano, horário normal. 

Atividades Internas   

30 Quarta  

Matutino: 7h30 às 

12h30 

Vespertino: 13h30 

às 18h30 

 6º dia do programa de adaptação das turmas do Berçário 

(7h/13h -13h/19h). 

 Período de adaptação para os alunos do AV e  Infantil I ao 

III. 

 Para as turmas do Infantil IV ao 5º Ano, horário normal. 

Atividades Internas   

31 Quinta  
Matutino: 7h30 às 

12h30 

 7º dia do programa de adaptação das turmas do Berçário. 

 Período de adaptação para os alunos do AV e Infantil I ao 

III. 

Atividades Internas   



 

Vespertino: 13h30 

às 18h30 
 

 Para as turmas do Infantil IV ao 5º Ano, horário normal. 

Palestrantes Agendados: 

24/1. Mala de Leitura- Capacitação Professores. 


