
 

 

Novembro Azul: um sinal de alerta para a saúde dos homens 

Como já acontece todos os anos, o mês de novembro é 
integralmente dedicado para reforçar o alerta e a importância da 
conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase 
na prevenção do câncer de próstata, mais frequente entre os 
homens brasileiros, depois do câncer de pele. Cuidar da saúde 
também é coisa de homem! Previna-se! 

1ª FASE – 15% - Compreende o período de 26/10 a 06/11 e garante 

às famílias que, na 1ª parcela da anuidade de 2021, tenham um 
desconto de 15% para pagamentos à vista, em dinheiro, transferência 
ou cheque para 10 de janeiro. 

2ª FASE – 10% - Compreende o período de 09/11 a 13/11 e garante 

às famílias que, na 1ª parcela da anuidade de 2021, tenham um 
desconto de 10% para pagamentos à vista, em dinheiro, transferência 
ou cheque para 10 de janeiro. 

3ª FASE – 5% - Compreende o período de 16/11 a 27/11 e garante às 

famílias que, na 1ª parcela da anuidade de 2021, tenham um desconto 
de 5% para pagamentos à vista, em dinheiro, transferência ou cheque 
para 10 de janeiro. 

09 DE NOVEMBRO – Educação Infantil e 1º ano. 

16 DE NOVEMBRO – Ensino Fundamental Anos Iniciais do 2º ao 5º ano, 

Anos Finais do 6º ao 9º ano e Ensino Médio. 

 

ATENÇÃO! 
 

O INSEF planejou com antecedência as ações adicionais para 

ajudar a garantir que alunos, professores e outros funcionários tenham 

um retorno seguro e que a comunidade, apenas aos que desejarem, se 

sinta confiante em mandar seus filhos de volta à escola.  

O retorno das aulas presenciais será diferente. Será reduzido o 

tamanho das turmas e o tempo que ficarão na escola; Incluiremos 

ainda mais à rotina escolar hábitos de higiene, como: lavagens das 

mãos, orientação sobre o uso correto e constante da máscara, 

medidas de distanciamento físico, procedimentos de limpeza para 

instalações.  

Cada segmento terá sua peculiaridade, horários e rotinas. Todas as 

orientações adicionais estarão no informativo, via app, na próxima 

semana. 

Ainda assim, após o retorno, caso esteja com algum sintoma 

gripal ou tenha contato com pessoas diagnosticadas com Covid, 

informe imediatamente à Escola. 

Calendário do mês 

de novembro

 

30/10/2020 

DATAS ESPECIAIS 
 

26/10 a 27/11 – Período de rematrículas 
para 2021 
02/11 – Feriado de Finados 
09/11 – Vencimento da mensalidade 
com desconto 
15/11 – Proclamação da República 
19/11 – Dia da Bandeira 
30/11 – Dia Nacional do Evangélico 
(Feriado) 

 
 RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

(OPCIONAL) 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

Àqueles que desejarem o retorno, 
deverão procurar a secretaria da escola 
para confirmação e assinatura do 
"termo de autorização para aulas 
presenciais” nas seguintes datas: 
Educação Infantil e 1º anos: até o dia 
05/11. 
2º ao 9º ano e Ensino Médio: até o dia 
10/11. 

Tomar ciência do documento de 
profilaxia a ser seguido rigorosamente 
por pais, alunos, professores e 
colaboradores. 

O serviço on-line continuará sendo 
oferecido normalmente aos alunos que 
optarem pelo não retorno. 

A escola será devidamente 
sanitizada. 

Não será permitido acompanhar os 
alunos até as salas de aulas por medida 
de segurança. 

O uniforme é obrigatório não sendo 
permitido o uso de adereços. 

Trazer apenas o essencial para a 
aula do dia. Lembramos ainda que, 
nenhum material será compartilhado. 

A lanchonete não funcionará. O 
aluno deverá trazer o lanche de casa, 
bem como sua garrafa com água. 

O uso da máscara facial será uma 
exigência para todos, devendo ser 
trocada a cada 2h (Trazer uma 
máscara reserva). 

A escola estará oferecendo álcool em 
gel, mas aos que desejarem, poderão 
trazer o de uso pessoal.  

O intervalo acontecerá em sala de 
aula. 

Mais informações serão enviadas no 
decorrer da semana. 
 
 
 


