Manual do Aluno
1º Semestre de 2020
Calendário do curso
É de extrema importância que o aluno fique atento ao calendário do curso que está disponível no site para informações quanto a
datas de provas e ao eventual cancelamento de aulas devido a feriados, emendas, etc.
Transferência de Turma
1. O aluno que deseja se transferir de turma precisa comparecer na secretaria e verificar se há turma, dia e horário adequados
a sua preferência. Se existir esta possibilidade de mudança, o aluno deverá efetuar o pagamento de
R$ 20,00 em dinheiro para efetivação da mesma.
Obs: Caso o aluno se sinta em nível inadequado, o mesmo deverá procurar seu professor que irá avaliá-lo e se for
necessário, orientá-lo a se transferir para outra turma – seja um nível acima ou abaixo do atual ou permanecer no mesmo
nível. Caso o professor perceba que o aluno está em nível inadequado poderá orientá-lo a fazer transferência. Neste caso,
a secretaria orienta o aluno a não rasurar o material didático até a 2ª semana de aula, pois este poderá tentar troca-lo no
caso da efetivação da transferência.
Frequência
1. A frequência mínima para a aprovação do aluno é de 75 %. Máximo de 7 faltas para aulas de 2x por semana ou máximo de 3
faltas para aulas de 1x por semana.
2. Atraso será considerado como falta após 50% da aula realizada..

Reposição de aula por motivo de falta do aluno
4. O aluno pode repor a aula perdida se a turma onde deseja assistir aula tenha vagas. Para tal é necessário comparecer na
secretaria antes da aula e solicitar uma autorização por escrito para participar da mesma e após o término devolvê-la assinada. O
conteúdo da aula pode ser verificado na secretaria.
O aluno terá sua falta abonada se:
1º) Assistir aula em outra turma (desde que haja vaga) lembrando que, se você está numa turma de 1x por semana e
desejar repor em uma turma de 2x por semana, será necessário assistir 2 aulas para repor sua falta.
2º) Apresentar ao professor (a) seu atestado médico ou intimação judicial.
3º) Obter média final 90 ou acima – terá 4 aulas abonadas. Por exemplo, se você faltar 6 aulas e estuda numa turma de 2x
por semana, e obteve média final 90 ou acima terá 4 aulas abonadas, ou se você faltar 4 sábados (turma de 1x por
semana) e obter média final 90 ou acima terá 2 sábados (que são 4 aulas) abonados.

Reposição de aula cancelada pela secretaria
5. Caso haja cancelamento de aula, a reposição será feita em dia e hora acordados entre seu professor e a maioria dos alunos de sua
turma. O aviso sobre o cancelamento da aula será enviado pelo aplicativo Wpensar Agenda ou pelo Whatsapp.

Reposição de Prova(s)
6. Caso a prova não seja realizada no dia determinado pelo calendário oficial do curso – seja por falta de professor ou aula
cancelada pela escola – a prova acontecerá na próxima aula automaticamente.

Prova(s) Substitutiva(s)
7. O aluno que não fizer uma das provas nos dias oficiais poderá fazê-la nos seguintes períodos e datas:
Primeira data de prova substitutiva
a) Deve ser agendada na secretaria entre os dias 04/05 e 04/06 mediante pagamento na secretaria de R$30,00 em espécie.
A prova será aplicada no dia 05/06/20 às 19 horas (será realizada a parte escrita e compreensão auditiva) A parte oral dessa
prova deve ser feita com seu professor antes do término do curso, combine com ele (a) para realizá-la.
Segunda data de prova substitutiva (1ª ou 2ª Prova)
b) Deve ser agendada na secretaria entre os dias 01/07 e 23/07 mediante pagamento na secretaria de R$35,00 em espécie. A
prova será aplicada no dia 24/07/20 às 19 horas (será realizada a parte escrita e compreensão auditiva). A parte oral dessa
prova deve ser feita com seu professor antes do término do curso, combine com ele (a) para realizá-la.
Última Prova Substitutiva
c) Deve ser agendada na secretaria entre os dias 01/07 e 03/08 mediante pagamento na secretaria de R$60,00 em espécie. A
prova será aplicada no dia 04/08/20 às 19 horas (será realizada a parte escrita e compreensão auditiva, a parte oral não é
aplicada). O aluno poderá fazer a P1 ou P2 nesta data.
OBS - Não é possível antecipar a realização das provas em nenhuma hipótese.
- Não será considerada nenhuma prova que não se enquadre dentro dessas 3 possibilidades.
- Os alunos realizarão as provas em suas respectivas Unidades (Butantã e Paulista). Na unidade Paulista, por
limitação de espaço, o número de vagas para prova substitutiva serão 25.
Critério de Correção
A média mínima para aprovação são 70 pontos. A média é calculada da seguinte forma:

média 

1ª Prova  2ª Prova  redações  Tarefas obrigatóri as/participação
2

Notas e média final serão disponibilizadas no PORTAL DO ALUNO em até 5 dias após a realização da prova final.
Importante: Participe ativamente das atividades comunicativas realizadas durante as aulas, pois 50% da pontuação da
parte oral do curso é baseada em sua performance em sala e os outros 50% são baseados na sua performance no dia da
prova. O Aluno reprovado por falta ou nota não terá o recurso de realizar teste de nível ou prova substitutiva para
continuar no estágio subseqüente.
Reprovação
8. O aluno que for reprovado com média final igual ou maior que 67 terá direito a fazer recuperação que consistirá em:
1º) Fazer teste de nível.

2º) Redigir uma redação.

3º) Fazer entrevista com um professor (agendada).

Esse processo custará R$100,00 (pago em espécie)

Pesquisa de Satisfação
9. Durante o curso serão realizadas pesquisas de satisfação em sala de aula. Sua opinião e feedback são importantes e necessários
para que melhorias sejam realizadas.
Outras Informações
10. Caso exista algum tipo de dúvida por parte do aluno em relação às normas e procedimentos da escola, utilize o aplicativo
“WPensar Agenda” e solicite informações ou ligue: 11 3815-9378
11. Caso exista algum tipo de dúvida por parte do aluno em relação às normas e procedimentos da escola, consulte:
www.poliglotaidiomas.com, envie uma solicitação pelo aplicativo WPensar Agenda, ligue: 3815-9378
ou fale pelo Whatsapp: 11 97666-1738 ou 11 95934-7659 (Unidade Butantã) e 11 98354-0731(Unidade Paulista).

