
 

 

 

Tenha sempre cuidado e atenção 
por quem cria tanto amor 

à sua volta: você! 
 

Cuide-se! 
Mês de prevenção 

contra o câncer de mama. 
 

ATIVIDADES EXTRACLASSES – MATERNAL ao 5º ano 
Conforme a decisão da escola, pelo não retorno das aulas 

presenciais, convidamos os alunos interessados em participar de algumas 
de nossas atividades, como: as aulas de jazz, judô e educação física. Ao 
serem marcadas, serão comunicadas pelo aplicativo da escola na aba 
AVISOS ou whatsApp. Não deixe de conferir, diariamente! 
       Vale ressaltar que essa foi uma forma cautelosa e acolhedora que 
encontramos, para uma retomada mais consciente e segura, nesse 
momento em que o cenário pandêmico ainda é preocupante. Essas 
atividades a serem realizadas na quadra da escola, atenderá apenas as 
crianças que desejarem participar desse momento de interação. Os demais, 
que por alguma razão não puderem comparecer, bem como os que optarem 
por vir, continuarão recebendo a aula via on-line, como praticado até então. 
       

DRIVE THRU LITERÁRIO – 1º ao 5º ano 
Estamos com o modo drive thru ativado 

para o empréstimo de livros, na Sala de Leitura 
Jonas Ribeiro. Toda segunda, quarta e quinta-
feira estaremos recebendo os alunos do 1º ao 5º 
ano, em horário contrário ao da aula, para o 
empréstimo de livros literários. O catálogo já se 
encontra disponível no aplicativo do INSEF de 
acordo com cada turma. 
 

SEMANA DAS AVALIAÇÕES DE APRENDIZAGEM 
 
Fique atento aos comunicados enviados pelo aplicativo do colégio. 
 
 2º AO 4º ANO – I Atividade de Sondagem do III trimestre 

05/10 a 08/10 
 

 5º ANO – Atividade de Sondagem do III trimestre 

05/10 a 09/10 
 

 6º AO 9º ANO – Avaliação Específica 1 – III trimestre 
05/10 a 09/10 

 

 ENSINO MÉDIO – Avaliação Discursiva – III trimestre 
05/10 a 09/10 

 

REMATRÍCULAS 2021 
No próximo dia 29 de outubro iniciaremos o processo de renovação 

de matrículas para 2021. Fique atento aos comunicados para garantir os 
descontos especiais das fases promocionais entre os meses de outubro e 
novembro.  

 

Calendário do mês 

de outubro

 

1º/10/2020 

O INSEF, em parceria com a psicóloga Ana Letícia 
(CRP: 01/21657), promoverá encontros semanais 
durante o mês de outubro para abordar assuntos 
pertinentes sobre a saúde emocional das 
crianças/adolescentes, pais e professores. 
Aguardem mais informações.  

 

LIVES DO MÊS 
PARA TODA A FAMÍLIA 

 

DATAS ESPECIAIS 
 
07/10 – Vencimento da 
mensalidade com desconto 
12/10 – Dia da criança 
15/10 – Dia do professor 
12/10 a 16/10 – Recesso escolar 
26/10 a 27/11 –Rematrícula 
2021 (Compreende as fases 
com desconto) 
29/10 – Dia Nacional do livro 
 

 

 


