CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA
Rua Rio Içá, nº. 165 – Conj. Residencial Isaias Vieiralves
CEP. 69053-100 – Bairro: Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 11.301.060/0001-60/ Fone: (92) 3584-1925 http://www.literatus.edu.br

Circular Nº 02/17
Manaus, 01 de fevereiro de 2017.
Prezados Alunos,
Vimos através desta informar as atividades do mês de fevereiro e assuntos de seu interesse:
06 a 10/02 – SEMANA DO USO DAS REDES SOCIAIS COM CONSCIÊNCIA – Durante esta semana, nossos
professores trabalharão esta temática em sala de aula com intuito de despertar nos nossos alunos o uso correto das redes
sociais.

13 a 17/02 – SEMANA NACIONAL CONTRA O ÁLCOOL - Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o
alcoolismo é uma doença física que no Brasil atinge cerca de 15% da população. A medicina ainda não sabe por que
algumas pessoas desenvolvem a dependência e outras não. Sabe-se que herança genética, personalidade e ambiente
social também desencadeiam o problema. A dependência química é uma doença crônica, cujo tratamento requer uma
profunda mudança de atitude por parte do dependente e de sua família. Lembrando que é proibida a entrada na
Instituição de alunos que ingeriram qualquer tipo de bebida alcoólica, estando sujeito às medidas pedagógicas
existentes no Código de Ética Escolar.

DIA 24/02 – CEL ITINERANTE– Neste dia estaremos realizando o CEL Itinerante dos cursos de Enfermagem, Nutrição
e Auxiliar de Saúde Bucal na empresa Keihin. O tema a ser trabalhado será: “Alimentação Saudável e Saúde Bucal na
Promoção da Saúde e do Bem Estar”.

Dia 27, 28/02 e 01/03 – SEGUNDA, TERÇA E QUARTA-FEIRA DE CINZAS - (RECESSO ESCOLAR).
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Treinamento e atualizações constantes são exigências essenciais
aos profissionais. Desta forma, informamos a agenda de cursos para o mês de fevereiro:

Data
11/02
11/02
18/02
18/02

Curso
Emergência Neurológica
Prevenção contra incêndio
Radiologia Forense
Curso Express de Epilação Íntima Artística

UNIFORME – Reforçamos que o uniforme padrão da Escola é camisa (azul ou branca) ou o jaleco branco. Só é
permitido o uso de uniformes da Escola, sendo terminantemente proibida a sua customização, confecção e
comercialização de nossa logomarca por terceiros. Lembramos que o seu uso é obrigatório, não sendo permitida a
entrada de alunos sem o mesmo. O uniforme da Escola, além da camisa, é composto por calça jeans AZUL. Para uso no
laboratório o aluno deve estar trajando o jaleco branco da Instituição com calça branca e sapato fechado branco.
Solicitamos que as alunas que estejam grávidas providenciem o uniforme, que pode ser vestido azul marinho na altura do
joelho ou calça azul marinho no tecido oxford acompanhada com o jaleco da instituição. Mesmo fora do horário de aula
não é permitido ao aluno o acesso às dependências da Escola trajando camisetas, shorts, mini-saias, chinelos, roupa
transparente, boné, chapéu, bandanas, lenços e óculos escuros quando estiverem em sala de aula. Vocês serão futuros
profissionais da área da saúde e o cuidado com a aparência é primordial. Comecem desde já, a exercer esse cuidado.

RECADASTRAMENTO NO SINETRAM – De acordo com as exigências da Prefeitura de Manaus, para que o aluno
tenha o direito à meia passagem no ano de 2017 é necessário que o mesmo faça o seu recadastramento no site
www.pmm.am.gov.br. Os alunos que não efetivarem o recadastramento perderão este benefício. Após este
procedimento o mesmo deverá procurar a Coordenação Pedagógica – Relacionamento com aluno para que seja validado
o processo
BOLETOS BANCÁRIOS – Informamos que a partir deste mês, os boletos bancários serão emitidos pelo Banco
Santander. Lembrando que poderão ser pagos em qualquer agência bancária até o vencimento, após esta data somente
no Banco emissor. Reforçamos que os mesmos não podem ser pagos no Caixa da Escola. Informamos ainda que os
Boletos são entregues em sala de aula no dia que chegam a Instituição e que, após essa data, ficam à disposição dos
alunos na Coordenação Pedagógica devendo, os mesmos, procurarem este setor para receberem seu Boleto, pedimos
ainda que ao receberem este documento observem atentamente os seus dados. O não recebimento do mesmo poderá
ocasionar a perda do benefício do desconto e acréscimo de multa e juros.
EJA (Supletivo) – Informamos que daremos continuidade na campanha promocional: Acreditando nos seus sonhos,
para os alunos que pretendem finalizar a educação básica (fundamental e médio). As aulas presenciais são opcionais e a
prova final é realizada na sexta-feira. Melhores informações procurar a Coordenação do EJA.
SOLICITAÇÃO DE REQUERIMENTOS – Visando a comodidade para os nossos alunos, informamos que todos os
serviços solicitados via requerimento podem ser efetivados na Coordenação Pedagógica de cada Unidade.
PROMOÇÃO ALUNO PONTUAL – Pague as suas mensalidades em dia e participe de um sorteio mensal no valor
de R$ 100,00. Melhores informações procurar a coordenação Pedagógica - Relacionamento ao aluno.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
A Direção.
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Circular Nº 02/17
Manaus, 01 de fevereiro de 2017.
Prezados Professores,
Vimos através desta informar as atividades do mês de fevereiro e assuntos de seu interesse:
Dia 11/02 – REUNIÃO PEDAGÓGICA – Neste dia, das 8h às 10h, realizaremos a Reunião Pedagógica com os
professores, Coordenação Pedagógica e Direção. Sua presença será indispensável.

SEMANAS PEDAGÓGICAS - Neste período nossos professores deverão trabalhar a temática abaixo em sala de aula,
através de palestras, vídeos, discussões e debates que promovam a discussão e a reflexão sobre as suas consequências.
Contamos com a colaboração de todos os nossos docentes.

Período
06/02 a 10/02
13/02 a 17/02

Tema
Semana do uso das Redes Sociais com consciência
Semana Nacional Contra o Álcool

DIA 24/02 – CEL ITINERANTE– Neste dia estaremos realizando o CEL Itinerante dos cursos de Enfermagem, Nutrição
e Auxiliar de Saúde Bucal na empresa Keihin. O tema a ser trabalhado será: “Alimentação Saudável e Saúde Bucal na
Promoção da Saúde e do Bem Estar”.

Dia 27, 28/02 e 01/03 – SEGUNDA, TERÇA E QUARTA-FEIRA DE CINZAS - (RECESSO ESCOLAR).
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Treinamento e atualizações constantes são exigências essenciais
aos profissionais. Desta forma, informamos a agenda de cursos para o mês de fevereiro:

Data
11/02
11/02
18/02
18/02

Curso
Emergência Neurológica
Prevenção contra incêndio
Radiologia Forense
Curso Express de Epilação Íntima Artística

EJA (Supletivo) – Informamos que daremos continuidade na campanha promocional: Acreditando nos seus sonhos,
para os alunos que pretendem finalizar a educação básica (fundamental e médio). As aulas presenciais são opcionais e a
prova final é realizada na sexta-feira. Melhores informações procurar a Coordenação do EJA.

PRIMEIRO DIA DE AULA – Visando a melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem, neste dia o professor
deverá aplicar algum tipo de atividade avaliativa a fim de estimularmos a presença dos alunos. Ressaltamos também a
importância da apresentação do conteúdo programático para que os mesmos possam ter o acompanhamento do conteúdo
a ser ministrado.

ÚLTIMO DIA DE AULA – Lembramos aos senhores sobre a importância da presença no último dia do módulo, este dia
destina-se a esclarecimentos de dúvidas referente às avaliações, revisão do conteúdo ministrado, entrega de notas e
recuperação, se houver, caso não haja recuperação, a aula será ministrada normalmente. Pedimos aos senhores que em
hipótese alguma assinem a folha que consta a ciência de nota se a mesma estiver em branco ou de lápis.

CUMPRIMENTO DO HORÁRIO – Lembramos sobre a importância do cumprimento dos horários de entrada, intervalo,
saída e último dia do módulo. Este dia destina-se a esclarecimentos de dúvidas referente às avaliações, revisão do
conteúdo ministrado, entrega de notas e recuperação se houver, caso não haja recuperação, será ministrado o conteúdo
normalmente. Os alunos só poderão ser liberados antes do término da aula somente em caso de prova.

DIÁRIO DE CLASSE – Ressaltamos que este é um documento de suma importância na vida acadêmica do
aluno, portanto, não pode conter rasuras e incorreções. O Professor não pode inserir o nome de alunos que não
estejam no Diário de Classe, quando isso ocorrer, favor encaminhá-los à Coordenação Pedagógica –
Relacionamento com aluno para as devidas providências.

OBJETOS DE VALOR – Pedimos que tenham atenção ao portarem objetos de valor, tais como: notebook, celulares,
gravadores, MP3, entre outros. O não cumprimento desse cuidado isenta a Instituição de qualquer responsabilidade sobre
esses equipamentos caso sejam perdidos ou danificados.

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AULA– Informamos aos senhores que é obrigatória a apresentação da ementa e
do plano de aula no primeiro dia de aula, pois desta forma os nossos alunos terão o conhecimento do aprendizado a ser
adquirido no decorrer da disciplina.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

A Direção.

