
TURMAS DE 3  e 5as as



PROVAS E MÉDIA

- A média final para a aprovação deverá ser igual ou superior a 
60 pontos.
- Não há provas de recuperação.
- Nos dias dos Questionários Avaliativos (QAs), assim que os 
alunos terminarem as atividades, eles serão liberados da aula.
- O aluno não poderá fotografar, filmar, fazer o download das 
atividades avaliativas ou postar nenhum material da Cooplem 
Idiomas em redes sociais. Todo o material entregue ao aluno é 
de propriedade intelectual da instituição.
- A entrega de notas aos alunos e aos pais ou responsáveis será 
agendada pelo professor.

FALTAS E JUSTIFICATIVAS

- Devido à nova realidade que estamos enfrentando, enquanto 
estivermos no sistema de aulas on-line, as faltas dos alunos 
serão automaticamente justificadas, não sendo contabilizadas, 
portanto, para critérios de aprovação ou reprovação. Entretanto, 
é responsabilidade do aluno assistir às aulas gravadas sempre 
que não puder comparecer à aula on-line ao vivo e buscar, 
quando necessário, plantões e aulões em sua unidade. No 
entanto, conforme explicado na seção de Provas de Segunda 
Chamada, o aluno que faltar um dia de avaliação terá que 
apresentar os documentos comprobatórios listados para poder 
ser isento da taxa de segunda chamada.

MATERIAL DIDÁTICO

- O material poderá ser adquirido juntamente à SBS. Para tanto, 
o aluno deverá entrar em contato pelos canais abaixo:

Telefone: (61) 3263 7631
WhatsApp: (61) 99112 5452

www.sbsbrasilia.com.br

PLANTÕES, AULÕES E ATENDIMENTOS

- Os plantões aulões, e atendimentos serão realizados on-line, 
pela plataforma da Cooplem. Eles deverão ser agendados 
diretamente pelo número de telefone da unidade em que o aluno 
estuda. Os telefones das unidades se encontram na capa deste 
informativo, sendo que o atendimento ocorre de segunda a 
sexta de 8h as 18h e sábado de 8h as 14h.

INFORMAÇÕES GERAIS

Lorem ipsum



IINÍCIO E TÉRMINO DE SEMESTRE
2ª e 4ª ________________________________ (22/02 a 30/06) 
2ª, 4ª e 6ª  _____________________________ (22/02 a 02/07) 
3ª e 5ª ________________________________ (23/02 a 01/07) 
6ª ____________________________________ (19/02 a 02/07) 
Sábado _______________________________  (20/02 a 03/07)      

RECESSOS E FERIADOS
Recesso de Carnaval ____________________ (15/02 a 17/02) 
Recesso de Páscoa _____________________ (02/04 a 04/04) 
Recesso de Tiradentes ___________________ (20/04 e 21/04) 
Recesso: Dia do Trabalhador ______________  (30/04 a 01/05)
Recesso: Corpus Christi __________________  (02/06 e 03/06)

REUNIÕES DE PAIS
Serão marcadas diretamente pelos professores e avisadas aos 
pais, pelo aplicativo, após a realização do segundo QA.

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS
Entre os dias 10/06 a 28/06

Os alunos  que renovarem suas matrículas até o dia 
28/06/2021 concorrerão ao sorteio de 1 (uma) bolsa integral 
de estudos por um semestre na instituição.

DEVERES DE CASA
A tarefa de casa é uma atividade essencial para a formação do 
indivíduo na aquisição de uma língua estrangeira. Assim, ela faz 
parte da proposta pedagógica da escola e é de total 
responsabilidade do aluno.

TRANCAMENTO
O responsável financeiro poderá entrar em contato com a 
secretaria por telefone ou mensagem de whatsApp para 
comunicar o trancamento e agendar uma data para que possa  
formalizar o trancamento pessoalmente. É importante ressaltar 
que o comparecimento à unidade se faz necessário para 
assinatura dos recibos e quitação das pendências financeiras. 
Para mais informações vide contrato.

Todas as aulas online serão gravadas. As gravações 
ficarão disponíveis até o fim de cada bimestre, quando 
serão removidas da plataforma.

DATAS IMPORTANTES

GRAVAÇÕES DAS AULAS



AVALIAÇÕES

TURMAS DE TERÇAS E QUINTAS
1º BIMESTRE          2º BIMESTRE

1º BIMESTRE          2º BIMESTRE

Unidade 1               Unidade 2              Unidade 3             Unidade 4

  Unidade 5      Unidade 6        Unidade 7       Unidade 8      Unidade 9

K1e
  K3  

QA
PO

QA
PO

K2
e

  K4  

25/03       29/04        01/06         01/07
23/03       27/04        27/05         29/06

18/03    13/04    11/05     08/06    01/07

16/03    08/04    06/05     01/06    29/06

1º BIMESTRE          2º BIMESTRE

JR
1

LA

QA= Questionário Avaliativo        PO = Prova oral

R&W
PrO

QA
PO

30/03                       18/05
01/04                       17/06
15/04                       24/06
22/04                       29/06
27/04                       01/07

R&W = Leitura e Produção de Texto  QA = Questionário Avaliativo
PrO = Projeto Oral     PO = Prova oral
LA = Compreensão Auditiva

JR
2

LA

R&W
PrO

QA
PO

23/03                       11/05
25/03                       17/06
15/04                       24/06
22/04                       29/06
27/04                       01/07

JR
3

LA

R&W
PrO

QA
PO

06/04                       18/05
01/04                       22/06
15/04                       24/06
22/04                       29/06
27/04                       01/07

JR
4

LA

R&W
PrO

QA
PO

11/03                       18/05

15/04                       24/06
22/04                       29/06
27/04                       01/07

13/04                       17/06



As datas serão divulgadas pelas unidades e  
repassadas aos alunos pelos professores em sala 
de aula on-line e no site da Cooplem.

O aluno pagará R$ 10,00 a cada prova de segunda 
chamada (Questionários Avaliativos e provas 
orais).O pagamento será realizado por depósito 
ou transferência bancária e o comprovante deverá 
ser encaminhado para a secretaria para que a inscrição 
do aluno seja feita na prova de segunda chamada.
Seguem dados:
BRB, Ag - 58, CC - 000766-9 / CNPJ - 035080960001/91. 
Essa taxa não será cobrada mediante a apresentação de 
justificativa nas seguintes situações:
1- Trabalho (escala ou plantão devidamente 
comprovados);
2- Atestado médico - o aluno que estiver de atestado 
médico no dia da prova e não comparecer na data da 
prova de segunda chamada deverá pagar o valor 
normal para fazer a prova de terceira chamada; 
3- Participação em exames de vestibular, concurso 
público e atividades escolares obrigatórias (extracurriculares 
e comprováveis). Ex.: provas;
4- Acidentes de trânsito durante o percurso, com a 
devida comprovação e outras ressalvas legais;
5- Morte na família;
6- Casamento do aluno;
7- Audiências judiciais;
8- Competições esportivas nacionais ou internacionais; 
9- Licença-maternidade/paternidade ou licença por 
adoção.
O aluno terá o prazo de até 15 dias corridos, a contar 
da data das provas de segunda chamada, para fazer 
as provas bimestrais pendentes. Aqueles que não 
cumprirem com esse prazo, ficarão com nota ZERO 
na(s) prova(s) não relizadas.  

Devido à pandemia da COVID-19, as aulas 
previstas em calendário para o segundo 

semestre de 2020 serão ministradas on-line, 
ao vivo. 

PROVAS DE SEGUNDA CHAMADA



WhatsApp:

Águas Claras
 (61) 99943 3061

Asa Norte
 (61) 99992 0426

Asa Sul
(61) 99992 0427

Ceilândia
(61) 99992 0428

Gama
 (61) 99992 0429

Guará
(61) 99992 0430

Núcleo Bandeirante
(61) 99648 2184

Sudoeste
 (61) 99992 0432

Taguatinga Norte
(61) 99992 0433
Taguatinga Sul
(61) 99992 0434

É importante que o acompanhamento do 
aluno (rendimento, notas, frequência etc) 
seja realizado pelo aplicativo da Cooplem.


