
 

 

 
 

 
Segundo material elaborado pelo Ministério da Saúde, há 4 

passos fundamentais para ajudar uma pessoa sob risco de suicídio: 
 
1. Converse 
Busque um momento apropriado e um lugar calmo para conversar. 
Procure ouvir a pessoa sem julgamentos. Indique serviços de apoio 
emocional, como a linha sigilosa e gratuita do Centro de Valorização 
da Vida (188). 
 
2. Acompanhe 
Mantenha contato para saber como a pessoa está se sentindo e o que 
está fazendo para se cuidar.  
 
3. Busque ajuda profissional 
Incentive a pessoa a buscar ajuda profissional especializada e se 
ofereça para acompanhá-la ao atendimento. Há serviços públicos 
disponíveis em todo o Brasil, como os Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPs), Unidades Básicas de Saúde e serviços de 
emergência (SAMU 192, UPA 24H, Pronto-socorros e hospitais). 
 
4. Proteja 
Se perceber que há perigo imediato de ocorrência de suicídio, não 
deixe a pessoa sozinha e certifique-se que a pessoa não tenha acesso 
a formas de provocar a própria morte.  

 

Compreender o fenômeno do suicídio e como ele nos afeta 
pode salvar vidas e é o primeiro passo a ser dado. Cabe priorizar o 
diálogo na escola, na família e nas nossas relações pessoais para 
mostrar que a solução não está em desconsiderar os momentos 
difíceis.  

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/18287/setembro-amarelo-prevenir-o-suicidio-e-educar 
 

ATENÇÃO AOS ALUNOS DO 6º AO MÉDIO! 

Ao longo do mês de setembro, a psicóloga ANA LETÍCIA ABREU 
AMORIM participará das salas de aulas virtuais para uma 
conversa com os alunos sobre a valorização da vida e prevenção 
contra o suicídio.  

 
ATIVIDADE INTERATIVA DO 2º AO 5º ANO  
 

Do dia 31/08 a 08/09, os alunos do 2º ao 5º ano realizarão uma 

sondagem com materiais lúdicos em suas respectivas turmas virtuais. 
 

Calendário do mês 

de setembro

 

03/09/2020 

DATAS ESPECIAIS 
 
07/09 – Dia da Independência 
do Brasil (feriado) 
08/09 – Vencimento da 
mensalidade com desconto 
15/09 – Início do III trimestre 
21/09 – Dia da árvore 
30/09 – Dia da secretária 
 

AGRADECIMENTO AOS PAIS 
ENCONTRO ON-LINE 
 

Neste momento, é do coração 
de nosso colégio que nasce esta 
palavra que dirigimos à sua família: 
“obrigado”. Reconhecemos, 
verdadeiramente, sua disposição em 
ter participado de nosso encontro. Em 
ter se colocado de maneira aberta e 
atenta para ouvir as nossas palavras. 
Em ter feito colocações. Em ter, enfim, 
mais uma vez, firmado a nossa 
parceria. Por isso, expressamos aqui 
nosso real agradecimento.  

Para aqueles que não puderam 
participar e ainda desejam ter esse 
contato, pedimos que envie uma 
mensagem para o whatsapp do Colégio 
INSEF (35856272) ou por telefone para 
agendar um horário com a Orientadora 
Educacional Christianne Soares. 

 

RECESSO ESCOLAR 
 

O recesso escolar do 
colégio INSEF será do dia 12/10 a 
16/10. Retornando nossas 
atividades no dia 19/10, segunda-
feira.  

Aproveitem esse recesso da 
melhor forma e de maneira 
consciente, protegendo a sua e a 
nossa família. 
 

https://novaescola.org.br/conteudo/18287/setembro-amarelo-prevenir-o-suicidio-e-educar

