
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA HORÁRIOS EVENTO OBSERVAÇÕES 

Sáb  • Bom fim de semana   

Dom  • Bom fim de semana   

Seg  

• Aulas assíncronas no AVAA – Plataforma Unoi – Inf. 

III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

• Dia do Capoeirista 

Parabéns ao pedagogo e 

capoeirista do Arvense, 

prof. Tiago 

Ter  

• Aulas assíncronas no AVAA –  Plataforma Unoi -  Inf. 

III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

 

Qua  

• Aulas assíncronas no AVAA –  Plataforma Unoi- Inf. 

III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

• Dia Nacional da Saúde 

 

Cuide de Sua saúde e da 

saúde do outro 

Qui  

• Aulas assíncronas no AVAA –  Plataforma Unoi -Inf. 

III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

• Volta às aulas presenciais  

• Dia Nacional dos Profissionais da Educação 

O Arvense agradece a 

todos os seus 

educadores 

Sex  

• Aulas assíncronas no AVAA – –  Plataforma Unoi -   

Inf. III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

• Aulas regulares ensino híbrido 

• Dia Nacional do Documentário Brasileiro 

Privilegiem as 

produções nacionais 

Sab 8h às 12h  

• Reposição de aula presencial - somente para os alunos 

com opção educacional das aulas híbridas. 

• AVAA Plataforma Unoi – para alunos com opção 

educacional 100% on-line – assíncrona.  

 

Dom  

• Bom fim de semana  

• Dia dos Pais 

• Dia Internacional dos Povos Indígenas 

Paternagem. Parabéns 

aos que cuidam 

Seg  

• Aulas regulares ensino híbrido (opção educacional 

presencial). 

• Aulas assíncronas  Plataforma Unoi – Inf. III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

 

Ter  

• Dia do Estudante 

• Aulas regulares ensino híbrido (opção educacional 

presencial). 

• Aulas assíncronas Plataforma Unoi – Inf. III ao 5º ano  

Parabéns a todos os 

estudantes 

 



• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

Qua  

• Dia nacional das Artes 

• Dia Nacional dos Direitos Humanos 

• Aulas regulares ensino híbrido 

• Aulas assíncronas no AVAA – Plataforma Unoi -   Inf. 

III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

Vivam a arte brasileira 

e os brasileiros 

Qui  

• Aulas regulares ensino híbrido (opção educacional 

presencial). 

• Aulas assíncronas no AVAA –  Plataforma Unoi  – Inf. 

III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

 

Sex  

• Aulas regulares ensino híbrido (opção educacional 

presencial). 

• Aulas assíncronas no AVAA –  Plataforma Unoi Inf. III 

ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

 

Sab  • Bom fim de semana   

Dom  • Bom fim de semana   

Seg  

• Dia do Patrimônio Histórico 

• Aulas regulares ensino híbrido (opção educacional 

presencial). 

• Aulas assíncronas no AVAA  –  Plataforma Unoi – Inf. 

III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

Viva o Iphan 

Ter  

• Aulas regulares ensino híbrido (opção educacional 

presencial). 

• Aulas assíncronas no AVAA –  Plataforma Unoi Inf. III 

ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

 

Qua  

• Dia do Historiador 

• Dia do Artista de Teatro 

• Aulas regulares ensino híbrido (opção educacional 

presencial). 

• Aulas assíncronas no AVAA –  Plataforma Unoi - Inf. 

III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

Por aberturas 

decoloniais na História. 

Parabéns ao professor 

Julio 

Qui  

• Aulas regulares ensino híbrido (opção educacional 

presencial). 

• Aulas assíncronas no AVAA –  Plataforma Unoi - Inf. 

III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

 

Sex  

• Aulas regulares ensino híbrido (opção educacional 

presencial). 

• Aulas assíncronas no AVAA –  Plataforma Unoi - Inf. 

III ao 5º ano  

 



 

 

 

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

Sab  • Dia do Folclore Viva o Folclore Brasileiro 

Dom  
• Bom fim de semana  

• Dia Internacional para Relembrar o Tráfico de 

Escravos e sua Abolição 

Sankofa: conhecer o 

passado para compreender 

o presente e projetar um 

futuro melhor 

Seg  

• Dia da Infância 

• Aulas regulares ensino híbrido (opção educacional 

presencial). 

• Aulas assíncronas no AVAA –  Plataforma Unoi - Inf. 

III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

A criança tem cem mundos 

para descobrir e cem 

mundos para inventar 

(Malaguzzi) 

Ter  

• Dia Nacional da Educação Infantil 

• Aulas regulares ensino híbrido (opção educacional 

presencial). 

• Aulas assíncronas no AVAA –  Plataforma Unoi - Inf. 

III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

A criança tem cem modos 

de escutar as maravilhas 

de amar (Malaguzzi) 

Qua  

• Aulas regulares ensino híbrido (opção educacional 

presencial). 

• Aulas assíncronas no AVAA –  Plataforma Unoi - Inf. 

III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

 

Qui  

• Aulas regulares ensino híbrido (opção educacional 

presencial). 

• Aulas assíncronas no AVAA –  Plataforma Unoi - Inf. 

III ao 5º ano  

• Aulas síncronas Microsoft Teams – Consulte os 

horários de sua turma 

 

Sex  

• Comemoração aniversariantes do mês 

• Aulas regulares ensino híbrido (opção educacional 

presencial). 

• Aulas assíncronas no AVAA –  Plataforma Unoi - Inf. 

III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma 

 

Sab  • Sábado letivo culminância – projeto Pinduca. 

Programação será 

enviada para as 

famílias do presencial e 

on-line. 

Dom  • Bom fim de semana   

Seg  

• Dia do Nutricionista 

• Aulas regulares ensino híbrido (opção educacional 

presencial). 

• Aulas assíncronas no AVAA –  Plataforma Unoi - Inf. 

III ao 5º ano  

• Aulas síncronas  Plataforma Unoi - Microsoft Teams – 

Consulte os horários de sua turma. 

Parabéns, Kaline 


