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“Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a 
sociedade muda.”                                                

Paulo Freire. 

CARO ALUNO, 

Neste ano letivo que se inicia, reafirmamos nosso orgulho em tê-lo (a) 

como integrante da família Aprendiz, e desejamos-lhe um 2020 cheio de 

realizações, sucesso e crescimento.  

Reafirmamos também o nosso compromisso de acompanhá-lo durante 

sua caminhada em nossa escola, auxiliando-o a tirar o máximo proveito de 

todos os benefícios que lhe são oferecidos. 

Para isso, disponibilizamos a você este manual, que tem a finalidade de 

oferecer-lhe todas as informações necessárias à organização e ao 

planejamento de sua vida escolar, possibilitando também a convivência 

tranquila e harmoniosa entre a escola, o aluno e sua família. 

 Crescer com qualidade é um grande desafio. Somente conhecendo as 

propostas da sua escola, você poderá estabelecer suas metas, reconhecer 

seus limites, planejar suas atividades e assim, comprometer-se com o seu 

sucesso.   

 

 

 

Seja diferente! Seja ousado!  

Seja bem-vindo ao Aprendiz! 

Equipe Pedagógica. 
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1 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

Setores da Escola: 

Administrativo: 

 

*Recepção: 7h às 22h 

 Acolhida e atendimento inicial aos alunos e clientes, para posterior 

encaminhamento ao setor desejado. 

 

*Secretaria: 13h às 22h 

É responsável pelo processamento, registro e guarda da documentação 

acadêmica dos alunos e professores, dentre outros. Os alunos, no seu período 

de aula, serão atendidos somente nos intervalos. Todos os pedidos à 

Secretaria serão feitos por meio de protocolo, e deverão ser respeitados os 

prazos pré-estabelecidos. 

Valores e prazos de entrega de documentos requeridos na secretaria: 

 Declaração: 2 dias – R$ 10,00 

 Ementário: 10 dias – R$ 5,00 por matéria solicitada 

 Histórico parcial ou 2ª via: 15 dias – R$ 25,00 

 Certificado e Histórico escolar: 30 dias após o pedido. 

  

*Informações e Matrículas: 8h às 22h 

 Atendimento ao cliente e ao aluno, realização de matrículas, 

informações acerca dos cursos oferecidos pela escola, dentre outros.  

*Biblioteca: 7h ás 12h00min e 13h ás 22h 

Os alunos poderão utilizar o espaço para a realização de pesquisas e 

elaboração de seus trabalhos. Para frequentar a biblioteca, o aluno deverá 

apresentar sua carteirinha e cumprir as normas de funcionamento do local. 

*Financeiro: 8h às 22h. Emissão de boletos bancários, rematricula, 

renegociações e pagamento de taxas referentes à segunda chamada de 

provas, testes e reavaliações finais, segunda via de documentos, dentre outros.  

 

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO 

- Ter concluído ou estar matriculado e cursando o ensino médio( cursos 

Administração, Enfermagem e segurança do trabalho). 

- Ter 18 anos e ensino médio completo (curso Radiologia). 
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 2 - PEDAGÓGICO: 

Presidente da Instituição: 

Sra. Cristiane Mara Nascimento 

 

Coordenação Cursos Técnicos  

Carlos Amado Araujo 

 

3- HORÁRIOS DOS CURSOS PRESENCIAIS: 

Cursos Técnicos: 18h45min às 22h10min 

 

3.1 - HORÁRIOS DOS CURSOS À DISTÂNCIA: 

Encontros Presenciais - sábados: 08h00min as 12h00min, nas datas 

especificadas no calendário escolar. 

 

4 - MATERIAIS ESCOLARES CURSOS PRESENCIAIS. 

Ao aluno dos cursos técnicos cabe a aquisição dos materiais de uso 

individual como dosímetros, Epi´s para hospitais, clinicas, postos de saúde 

dentre outros. 

 

4.1 - MATERIAIS ESCOLARES CURSOS À DISTÂNCIA. 

O aluno receberá o material didático (livros e DVDs) referente ao primeiro 

módulo no prazo de 40(quarenta) dias úteis após a data da matrícula e o 

restante dos matérias no início de cada módulo. 

 

5- DOCUMENTAÇÃO 

 A regularização da matrícula do aluno na escola está condicionada ao 

recebimento dos documentos. Por isso, toda a documentação exigida deverá 

ser entregue à Secretaria até o início das atividades escolares. 

A falta desses documentos impossibilita a emissão de declarações e 

atestados. Esgotado esse prazo e não tendo sido entregue a documentação 

exigida, a matrícula poderá ser cancelada. 
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5.1 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA 

– 2 fotos 3×4; 
– Certidão de Nascimento ou Casamento; 
– Carteira de Identidade; 
– CPF; 
– Título de Eleitor; 
– Certificado de Reservista (no caso do sexo masculino); 
– Histórico Escolar Original do Ensino Médio ou Declaração de matricula. 
– Histórico Escolar Original de conclusão do Ensino médio para ingresso ao 
curso de Radiologia. 
 

6- A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

Ficam proibidas quaisquer manifestações de violência (brigas, 

intimidações, brincadeiras de mau gosto, trotes, bullying, etc.), assim como o 

porte de objetos que atentem contra a integridade física dos demais. 

 O aluno que, direta ou indiretamente, provocar ou se envolver em briga, 

dentro ou nas proximidades da escola, poderá, a critério da direção, receber 

sua guia de transferência.  

 É terminantemente proibido usar qualquer tipo de droga, incluindo-se 

cigarro ou bebida alcoólica, nas dependências internas e nas áreas externas 

próximas à escola, (se for notado algum indício físico de embriagues, ou 

qualquer outra droga ilícita, o aluno será convidado a se retirar da escola). 

Manifestações públicas de namoro e jogos de azar também não serão 

permitidas.  

 É proibido usar o nome da escola para qualquer fim, sem o 

consentimento da Direção Pedagógica.  

 

7- ATITUDES EM SALA DE AULA 

 O aluno deve manter uma postura adequada ao trabalho escolar. No 

caso de indisciplina, será alertado pelo professor. 

 Para o Curso Técnico o aluno deverá aguardar o próximo horário na 

biblioteca ou na recepção.  

 A utilização de qualquer aparelho eletrônico, como MP3, celulares ou 

similares não é permitida. No caso de uso indevido, o aluno receberá uma 

advertência e terá seu aparelho recolhido. Este só será devolvido para os pais 

ou responsáveis.  
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 Se o aluno ultrapassar os limites definidos pelo corpo docente, equipe 

técnica e pelas normas da escola, será retirado da sala de aula ou do espaço 

em que estiver ocorrendo à atividade escolar. Nessa situação, poderão ser 

tomadas as seguintes medidas: 

 *Advertência oral: o aluno será advertido oralmente pela Coordenação. 

Se o aluno for reincidente será feita uma advertência escrita informando o 

responsável sobre a situação. O aluno só poderá entrar na Escola com a 

advertência assinada pelo responsável. Se o aluno reincidir será suspenso das 

atividades escolares conforme abaixo: 

 *Suspensão das atividades escolares por até três dias, de acordo com 

os critérios da direção; 

 *À volta à escola só será permitida se o aluno apresentar a carta de 

suspensão assinada pelos responsáveis e a presença dos mesmo poderá ser 

solicitada. 

 *Na segunda suspensão, o aluno poderá receber sua guia de 

transferência. Caso o período de suspensão coincida com o de provas, o direito 

à segunda chamada será avaliado pela Direção Pedagógica.  

 *Dependendo da gravidade da falta, a Direção da Escola poderá optar 

por uma transferência imediata.  

 

8- ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS 

ESCOLARES. 

 

 Todos os trabalhos, pesquisas e listas de exercício devem ser entregues 

em papel A4 ou oficio, de acordo com a preferência do professor este pode ser 

digitado ou manuscrito. Trabalhos entregues com rasuras, sujos ou ilegíveis 

não serão corrigidos. Aqueles que forem entregues fora do prazo determinado 

só serão aceitos mediante autorização do Professor e possivelmente terão sua 

pontuação modificada.  
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                                                      CAPA 

 

 Centralizado, no topo da folha: 

 Nome completo da instituição; 

 Nome completo do aluno; 
 No centro da folha: 

 O título do trabalho 

 Nome do professor 

 Centralizado, no fim da folha: 

 Cidade – estado; 

 Ano 
 

 

 

MODELO CAPA 

 

 

Centro Educacional Aprendiz 

Alex Campos Furtado (nome do aluno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Recuperação Filosofia 

Prof. Alex Furtado (nome do professor) 

 

 

 

 

Barbacena – Minas Gerais 

2020 
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 FOLHA DE ROSTO 

 CENTRALIZADO NO TOPO DA FOLHA: 

 Nome completo da escola; 

 Nome completo do aluno e número de chamada; 

 Série 

 NO CENTRO DA FOLHA 

 O título do trabalho 

 Abaixo, ao lado direito da folha: 

 Nome da disciplina que solicitou o trabalho; 

 Nome completo do Professor daquela disciplina. 

 CENTRALIZADO, no fim da folha: 

 Cidade – Estado 

 Ano 

MODELO FOLHA DE ROSTO 

 

Centro Educacional Aprendiz 

Rafael Albuquerque  

 

 

 

Trabalho de Filosofia 

 

 

 

Disciplina: Filosofia 

Professor Alex Furtado (nome do professor) 

 

 

 

Barbacena, Minas Gerais 

2020 
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                                     CORPO DO TRABALHO 

 Fonte do trabalho: TIME NEW ROMAN 

 Tamanho da fonte: 12 
 
                                       REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 Deverão ser citadas as fontes de consultas (livros, documentos, revistas, 
jornais, sites etc.) 

 As citações deverão seguir a ordem alfabética do sobrenome do autor e 
cumprir as normas aqui estabelecidas: 
exemplo: 
ASSIS, Machado de – Quincas Borba, São Paulo, Editora Ática S. A., 1992 
WWW.RESCOGITANS.COM.BR – visitado no dia 15/11/2011 às 18 horas. 

9- CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO: PONTUAÇÃO E FREQUÊNCIA CURSOS 

PRESENCIAIS.  

 Cabe ao aluno consultar o calendário escolar para programar 

atividades durante o ano/semestre letivo, sem prejuízos dos trabalhos 

escolares. Faltas devem ser evitadas, mas se forem necessárias, deve o aluno 

inteirar-se do que foi perdido com o professor ou com seus colegas. 

  No caso de faltas acima de 05 (cinco) dias devem ser comunicadas á 

coordenação onde deverá ser preenchido um documento de infrequência. 

 O aluno só será aprovado à série seguinte se, findado o ano letivo, 

alcançar 75% de frequência no conjunto das disciplinas e 60% dos pontos 

distribuídos em cada disciplina. 

9.1- CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO: PONTUAÇÃO E FREQUÊNCIA CURSOS 

À DISTANCIA. 

 Cabe ao aluno consultar o calendário escolar para programar 

atividades durante o ano/semestre letivo, sem prejuízos dos trabalhos 

escolares.  

Durante o curso o aluno deve participar de no mínimo 20(vinte) 

encontros presenciais nas datas especificadas no calendário escolar. O não 

comparecimento nos encontros deve ser justificado com a comprovação de 

trabalho, através de declaração ou escala fornecida pela empresa 

empregadora. Ao término de cada encontro o aluno deve realizar um relatório 

referente ao conteúdo lecionado na aula presencial. Os alunos ausentes devem 

pesquisar sobre o assunto e entregar aos professores o relatório no próximo 

encontro para correção. Não serão admitidos Plágio e cópia da internet. 

 

http://www.rescogitans.com.br/
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10- DISTRIBUIÇÕES DE PONTOS/AVALIAÇÕES CURSOS PRESENCIAIS 

1ºBIMESTRE – 50 PONTOS 

Prova – 20 pontos 

Teste – 10 pontos 

Trabalho – 15 pontos 

Conceito – 05 pontos 

 

11- RECUPERAÇÃO SEMESTRAL CURSO PRESENCIAL: 

Após o cálculo da média, todo aluno que terminar o semestre letivo com 

nota inferior a 60,0 (sessenta) e superior ou igual a 30,0(trinta) pontos nas 

disciplinas deverá realizar a recuperação semestral. A nota na disciplina é 

zerada, e aluno deverá obter 60% do total de 100 pontos distribuídos através 

de uma prova (100 pontos). Será cobrada R$ 20,00 por disciplina e o aluno 

deverá requerer na secretaria em até vinte e quatro horas após o resultado. 

 

12- MATRÍCULA COM PROGRESSÃO PARCIAL CURSOS PRESENCIAIS E 

Â DISTANCIA: 

 Após a recuperação o aluno que não conseguir aprovação em até três 

conteúdos, terá direito a matricular-se na série seguinte com progressão 

parcial. 

 As atividades de progressão parcial se desenvolverão sob a forma de 

estudos autônomos. O aluno terá uma oportunidade para a aprovação no 

primeiro bimestre. Fará uma prova no valor de 60 pontos e 40 pontos de 

trabalho. No segundo bimestre o aluno poderá repetir o mesmo processo caso 

não consiga sua aprovação na primeira oportunidade. As datas para provas 

estão definidas em edital de acordo com o calendário escolar 2020.  

 É expressamente proibido fazer progressão parcial, o aluno que tiver 

deixado de fazer a prova de recuperação da matéria solicitada na data 

determinada pelo calendário escolar. 

2ºBIMESTRE – 50 PONTOS 

Prova – 20 pontos 

Teste – 10 pontos 

Trabalho – 15 pontos 

Conceito – 05 pontos 
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 É de total responsabilidade do aluno solicitar junto ao financeiro e a 

secretaria, o requerimento da prova de progressão nas datas 

determinadas por edital divulgados no site da escola e salas de aula, será 

cobrado R$100,00 (cem reais) por disciplina. 

 

13- ADAPTAÇÕES CURRICULARES  

 O aluno proveniente de outro estabelecimento, que apresente quadro 

curricular diferenciado em conteúdos, será submetido às atividades de 

adaptação acompanhadas e orientadas pela coordenação e professores. 

 

14- SEGUNDA CHAMADA 

 O aluno que faltar às provas e testes deverá, no prazo máximo de 48h 

após a aplicação das mesmas, apresentar justificativa, fazer o requerimento 

de segunda chamada junto secretaria. Será cobrada R$ 20,00 (vinte reais) por 

disciplina e o aluno deverá requerer no setor financeiro 

  

15- ATIVIDADES EXTRACLASSES  

São atividades programadas fora da sala de aula, nas quais a sua 

participação é incentivada dentro dos objetivos da formação integral do aluno 

pelo Colégio Aprendiz, considerando seu potencial cultural, social, físico, além 

de estimular a iniciativa, a criatividade e a socialização. 

Algumas dessas atividades já se firmaram tradicionalmente. Entre elas 

estão: 

 Eventos Acadêmicos (Semana técnica – palestras com profissionais 

conceituados) 

 Minicursos aos sábados com temas importantes para extensão do 

aprendizado adquirido em sala de aula. 

 Aulas práticas referentes à matéria necessária. 

 Atividades de Extensão Comunitária (Aprendiz na Praça) 

 Seminário de Educação profissional (Interação e debates entre alunos e 

profissionais das áreas diversificadas dentro da enfermagem) 

 Viagens e visitas técnicas. 
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16 – FORMATURA 

 A Comissão de Formatura é a reunião de determinado número de alunos 

que ficarão responsáveis pela centralização de informações, organização e 

execução de todos os assuntos e detalhes inerentes aos eventos de formatura, 

entre eles:  

• Escolher os alunos que serão oradores e juramentistas; 

• Indicar o professor para ser o paraninfo; 

• Escolher professores homenageados; 

• Indicar um patrono; 

• Decidir junto à direção: datas, custos e planejamentos. 

É importante ressaltar que todas as decisões deverão ser definidas com 

a participação de todos integrantes das comissões, e registradas em uma ata, 

para que nenhuma iniciativa seja feita arbitrariamente. 

 

A escolha dos integrantes da comissão de formatura é um dos fatores 

fundamentais e decisivos para o sucesso ou não da festa de formatura. Para 

acertar na escolha os formandos deverão ser imparciais, deixando o 

favoritismo por amizade de lado e analisando se os candidatos possuem 

espírito de liderança, perseverança, criatividade, pró-atividade e acima de tudo, 

responsabilidade. 

 O discente que não comparecer à solenidade oficial de colação de grau, 

deverá solicitar na instituição via requerimento o agendamento de uma nova 

data. O requerimento deve ser preenchido no ato da solicitação, por meio do 

qual é necessário informar o motivo da solicitação e, se possível, comprová-lo. 

A não comprovação implicara no pagamento da tava de R$ 100,00(cem reais). 

A data, o horário e o local serão definidos pela Instituição. 

 

15 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO. 

O objetivo do estágio curricular é proporcionar ao aluno o desempenho da prática de 

Enfermagem em situações reais da vida e trabalho, aliado ao conhecimento científico 

e teórico-prático desenvolvido no decorrer do curso. 
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*ENFERMAGEM 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 
 

2° Módulo: 

Enfermagem na Neuropsiquiatria– 60 horas 

3° Módulo: 

Enfermagem em Saúde Coletiva – 100 horas  

4° Módulo: 

Enfermagem hospitalar – 440 horas 

 

*RADIOLOGIA 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

 

3º e 4° Módulos 

Estágio em hospitais e clinicas – 400 horas 

O aluno que não realizar os estágios dentro do período vigente do curso, precisará 

aguardar a abertura de vagas posteriormente de acordo com a disponibilidade oferecida 

pela coordenação. 

A não realização do estágio em até 2(dois) anos após o termino do último módulo, 

implicará na invalidação total do curso, sendo assim, será necessário o aluno cursar 

novamente a carga horaria teórica. 

 

15- FAÇA A DIFERENÇA, SEJA APRENDIZ!! 

Cursos Técnicos Aprendiz! Nossos alunos empregados nas mais conceituadas 

empresas de Barbacena e região. 

 Encaminhamento profissional  

O aluno interessado em ingressar na carreira a qual concluiu o curso técnico 

poderá disponibilizar o currículo na coordenação pedagógica para posterior 

encaminhamento a empresas interessadas. 


	DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA

