
 

 
 

 

O período de matrículas já se encontra aberto para matrículas 

novas. Aos responsáveis que ainda não renovaram, não deixe para última 

hora, garanta a vaga do seu filho no turno desejado. 
 
Razões para continuar... 
 
 Ensino Híbrido – aulas on-line e presenciais; 

 Suporte remoto/técnico, feito por professores e profissionais; 

 Livros didáticos on-line; 

 Plantões de dúvida do 5º ano ao Médio; 
 Reunião de pais remota  

 Atividades avaliativas e testes de sondagem – conteúdo on-line com suporte 
e orientação dos professores; 

 Parceria com o curso CNA – Inglês definitivo; 

 Parceria com a +Esporte;  
 Simulados; 

 Eventos comemorativos; 

 Projetos Literários; 

 PAGAMENTO ANTECIPADO ATÉ O 5º DIA ÚTIL COM DESCONTO 
*Válido a partir de fevereiro; 

 OFERTA PARA IRMÃOS - 5% à 8%; 

 PROPOSTAS PEDAGÓGICAS COM EXCELÊNCIA. 

 
RENOVAÇÃO ON-LINE 
Para efetivar a renovação on-line consulte o aplicativo do colégio INSEF, lá 
contém todas as informações para efetivação da rematrícula sem sair de 
casa. 
 

RENOVAÇÃO PRESENCIAL 
No caso de alteração do responsável financeiro, a rematrícula deverá ser 
realizada presencialmente na secretaria do colégio. Por gentileza, fazer 
agendamento pelo telefone ou WhatsApp: 3585-6272.  
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA: 

Segunda a sexta: 8h as 12h e 13h30 as 17h 

Dia 23/12: Atendimento de 8h as 12h 

Exceto nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2021. 
 

CANAIS DE ATENDIMENTO 
 
Telefone e Whatsapp: 3585-6272 

E-mail: colegioinsefsecretaria@gmail.com 

App INSEF – Aba Atendimento 
 

LISTAS DE MATERIAL ESCOLAR 
 
As listas de material escolar já se encontram disponíveis no site do 
colégio. Basta acessar www.insef.com.br e clicar na aba download.  
Faça a compra dos livros didáticos e paradidáticos da SOMOS pelo site 
www.gallafassi.app.br/escolas e garanta 15% de desconto. 
Use o cupom: INSEF12345.  
O responsável deverá fazer o cadastro no site e entrar com o código do 
cupom! 
 

 

Calendário do mês de 
dezembro

 

1º/12/2020 

 
DATAS ESPECIAIS 
 

07/12 – Vencimento da mensalidade com 
desconto 
08/12 – Dia da Família 
14 a 18/12 – Atividades de sondagem do 2º 
ao 5ºano 
21/12 – Troca-troca de livros 
22/12 – Encerramento do ano letivo e 
Reunião de Pais e Mestres on-line 
25/12 – Natal 
31/12 – Reveillon 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
O Colégio INSEF disponibilizará, no dia 
21 de dezembro, segunda-feira, a 
quadra de esportes para o troca-troca 
de livros, no horário de 8h as 12h e das 
14h às 18h. É obrigatório o uso de 
máscara para entrar no ambiente 
escolar. Será feita a aferição da 
temperatura na entrada e higienização 
das mãos com álcool em gel.   

Que as dificuldades do ano de 2020 
não sejam empecilhos para a 

renovação do espírito de esperança e 
fé.  

Superamos os desafios e mantivemos 
nosso compromisso de entregar 

educação que possa fazer a diferença 
na vida de nossos alunos. 

Novos e melhores tempos certamente 
estão chegando e, é muito bom saber 

que estaremos juntos. Receba um 
grande e afetuoso abraço de todos os 

profissionais de nossa Escola. 
Que 2021 traga paz, sabedoria e 

muitas bênçãos. 

 
 

http://www.insef.com.br/
http://www.gallafassi.app.br/escolas

