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Caro aluno,

É um prazer tê-lo conosco para um semestre de muitas realizações.

Para tornar sua vida mais fácil e lhe proporcionar uma melhor compreensão

da dinâmica de nossa escola, apresentamos abaixo algumas informações

importantes para sua consulta quando necessário. 

1- COMO POSSO SOLICITAR UMA TRANSFERÊNCIA DE HORÁRIO?

a- Você que é aluno (maior de idade) ou o seu responsável (menor de idade), deve dirigir-se

à recepção e preencher a solicitação de transferência de horário e pagamento da taxa de R$ 

20,00.

b- A solicitação será deferida conforme a disponibilidade de vagas na turma.

c- Após este passo, você receberá autorização para ingressar na nova turma. 

Cuidado! Se você estiver assistindo aulas em turma onde não consta seu registro, 

você estará sendo considerado ausente na turma em que você está registrado. 

As transferências podem ocorrer até os meses de Maio e Novembro.

2- COMO DEVO PROCEDER SE EU FALTAR NO DIA DE UM TESTE?

a- Os testes de segunda chamada são realizados às quintas-feiras. 

b- As inscrições para o teste de segunda chamada são feitas na recepção da escola até às 

15:30h da Quarta- feira anterior à Quinta-feira da prova mediante pagamento da taxa de R$ 

40,00.

c- No dia do teste, traga seu boleto de quitação da taxa.   
a

d- Horários do teste de 2  chamada: Escrito: 09:00 às 10:00, 16:00 às 17:00 e 18:00 às 19:00. 

Oral: 10:00 às 11:00 e 17:00 às 18:00.

Cuidado! Nenhum aluno poderá terminar o semestre com pendências de notas. Caso tenha 

perdido o projeto ou teste, providencie imediatamente a realização do mesmo.

A transferência de horário ou data da prova de 2ª chamada dependerá de vagas no horário 

pretendido. Seja pontual, atrasos não irão interferir no horário de término dos testes.  



3- QUANTAS FALTAS POSSO TER? 

a- Faltas devem ser evitadas! O total de faltas permitidas é de 10 (dez) por semestre.

b- Para obter abono de faltas, você deverá apresentar uma justificativa documentada.

Cada caso será analisado cuidadosamente. Faltas são justificadas unicamente em caso

de doença, trabalho, realização de testes escolares e/ou feriados religiosos. 

4- CASO EU CHEGUE APÓS A CAMPA? 

a- Ser pontual é sempre recomendável. Programe-se com antecedência!

b- Você terá uma tolerância de 10 minutos para entrar em sala de aula. Após a tolerância, você 

poderá entrar em sala mediante autorização dada na sala de apoio.

Importante! Em caso de reincidência no atraso, o responsável será comunicado. Em hipótese 

alguma você será enviado de volta para casa.

5- O QUE É O SALC? 

O SALC (Self Access Learning Center) é um centro de aprendizagem autônoma que oferece 

aos alunos uma grande variedade de serviços:

a- Visita Livre – visitas feitas ao SALC, espontaneamente, para estudo autônomo usando os 

materiais disponíveis e de interesse do aluno.

b- Visita para obter bônus (1pt extra na nota de projeto) – visa gratificar alunos que 

apresentem 10 visitas destinadas à prática de exercícios escritos referentes a seu nível de 

estudo no semestre.

Atenção! Durante todo o semestre, o SALC oferece a oportunidade de reforço contínuo, 

possibilitando aos alunos a oportunidade de esclarecer suas dúvidas.

6- QUE OUTROS SERVIÇOS POSSO UTILIZAR NO CCBEU?

a- A GERÊNCIA ARTÍSTICO-CULTURAL promove atividades culturais extra classe, concursos, 

filmes, festas e exposições, sempre proporcionando cultura e lazer aos alunos.

b- A ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS NOS ESTADOS UNIDOS divulga oportunidades para 

interessados em programas de estudos de inglês, intercâmbio, graduação e pós-graduação 

nos Estados Unidos.

c-A BIBLIOTECA possui acervo em língua inglesa: livros, revistas, CDs, DVDs, posters, mapas, 

etc, os quais podem ser emprestados pelos alunos e outros usuários cadastrados. Além do 

empréstimo de publicações, oferecemos acesso gratuito à internet e atividades em datas 

comemorativas.

7- O CCBEU TEM PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA INCENTIVAR OS ALUNOS?

Todo semestre é promovida a realização de projetos pedagógicos diferenciados de acordo 

com os níveis dos alunos. Estes projetos visam o desenvolvimento da capacidade criativa 

associada à competência linguística.



8- COMO FUNCIONA A RECUPERAÇÃO DE NOTA DE MINI TESTE E TESTE FINAL?

a- Aplica-se ao aluno que obteve nota e/ou média final inferior a 7.0.

b- Fica a critério do professor como o aluno irá recuperar a nota ou média, o que pode se dar 

por meio de uma prova substitutiva, atividade de produção oral, ou mesmo um novo projeto 

avaliativo.

c- Preferencialmente, o professor gerencia a recuperação do aluno da forma que for mais 

apropriado, podendo fazer uso de encaminhamento ao Salc inclusive, onde o aluno poderá 

revisar os principais conteúdos linguísticos das unidades que precisam ser reforçadas.

d- No boletim, serão colocadas as duas notas: a do teste abaixo da nota e a da recuperação, 

para termos uma melhor visualização do desempenho do aluno.

9- COMO É A CONCLUSÃO DE CURSO DOS ALUNOS?

Ao final do semestre a escola realiza uma cerimônia de entrega de certificados para 

comemorar a conclusão do curso TOP.

10- QUAIS SÃO OS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ESCOLA?

· ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA: 2ª a 5ª feira de 8:30 às 12:00 e 14:00 às 19:30, 6ª de 

14:00 às 18:00 e aos Sábados de 8:00 às 12:00. 

· ATENDIMENTO DA GALERIA DE ARTES: 2ª a 6ª feira de 14:00 às 19:00 e sábados: 09:00 

às 13:00 

· ATENDIMENTO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA: 2ª a 5ª feira de 8:00 às 

12:30 e 14:00 às 18:30 e 6ª feira de 8:00 às 12:30 e 14:00 às 17:30

· ATENDIMENTO DA GERÊNCIA ARTÍSTICO CULTURAL: 2ª a 6ª feira de 8:00 às 12:00 e 

14:00 às 18:00

· ATENDIMENTO DA GERÊNCIA PEDAGÓGICA: 2ª a 5ª feira de 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 

19:00, 6ª de 8:00 às 12:00 e 14:00 às 19:00 e aos Sábados das 8:00 às 12:00.

· ATENDIMENTO DA RECEPÇÃO e PAGAMENTOS: 2ª a 6ª feira de 7:30 às 19:30, e aos 

sábados de 8:00 às 12:00. 

· ATENDIMENTO DA SECRETARIA: 2ª a 5ª feira de 7:30 às 12:30 e 14:00 às 19:00, 6ª feira 

de 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:30.

· ATENDIMENTO DO SALC: 2ª a 5ª de 8:00 às 11:00 e das 13:30 às 19:30; 6ª de 13:30 às 

19:30 e aos Sábados das 8:00 às 12:00. 

· ATENDIMENTO DO EDUCATION USA: Sob agendamento.

UTILIZE SEMPRE NOSSA PÁGINA NA INTERNET E MANTENHA-SE ATUALIZADO, 

www.ccbeu.com.br.



www.ccbeu.com.br

Travessa Padre Eutíquio, 1309

(91) 3221-6100 
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