
Regras para participar das aulas  

LEIA COM ATENÇÃO 

É obrigatório, sem exceções para todos os alunos no ato da inscrição de CURSOS, EXTENSÕES E 

RECICLAGEM, ler com atenção e receber orientação, para conhecimento de todas as normas internas 

de nossa empresa.  O descumprimento das normas abaixo consiste em quebra de regras 

fundamentais de segurança e higiene e de nossa politica interna de instituição de ensino 

profissionalizante.  O zelo pela conservação da nossa boa imagem e de nossos alunos é um dever e 

uma obrigação. O descumprimento de qualquer norma relativa a apresentação pessoal, sendo 

observada por qualquer funcionário da S2 ESCOLA DE SEGURANÇA, deve ser de imediata comunicada 

a gerencia da Escola a Sra. Vanice, e o aluno, só poderá participar das atividades após sanar o não 

cumprimento da norma, com pena de não assistir as aulas. 

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E ALCOOL EM GEL  

Mulheres:  
1. Deverá comparecer as aulas com COQUE no cabelo, (obrigatório) não se admitindo outro 

penteado. Para mulheres do cabelo curto, que impede o uso do COQUE, utilizar prendedores 

tipo TIC-TAC e “ARCO”. 

2. Ganhará uma camiseta que será seu uniforme, comparecendo todos os dias com ela. (sem 

EXCEÇÃO) 

3. PROIBIDO, regatas, bermudas, vestido, ficando claro que desde o primeiro dia deverão usar 

calças. 

4. Usar o Calçado fechado, nunca sandálias, chinelos, salto e etc.  Não utilizar calças do tipo 

“Legging” exageradamente apertadas, e de cores claras, que as tornam transparentes. Legging 

somente Preta. 

5. Brincos pequenos. 

Homens: 

1. Deverá comparecer as aulas com de “BARBA FEITA”. feita todos os dias. (OBRIGATÓRIO) SEM 

EXCEÇÕES OU CONCESSÕES permitido somente bigode (aparado) 

2. PROIBIDO o uso de “BONÉS”, ou chapéu boina e outros ornamentos de cabeça,  

3. PROIBIDO, regatas, bermudas, ficando claro que desde o primeiro dia deverão usar calças. 

4. Ganhará uma camiseta que será seu uniforme, comparecendo todos os dias com ela (sem 

EXCEÇÃO) 

5. Calçado somente fechado, nunca chinelo ou sandálias.  

6. Não será aceita a permanência de alunos com barba mal feita, ou grande, tornando 

obrigatório, assistir as aulas e atividades de “BARBA FEITA” SEM EXCEÇÕES OU CONCESSÕES. 

7. PROIBIDO, brincos, correntes, alargadores (retirar antes de iniciar as aulas). 

ALOJAMENTO (Caso for ficar alojado na Escola)  

 

 Estadia para o curso (Check in, a partir das 16h:00 do dia anterior ao curso e até as 

22:00h)- agendar até na quinta feira que antecede o curso ou reciclagem. 

 Não é permitido se alojar antes ou depois deste período. 

 Proibido fumar nas dependências do alojamento. 

 Por segurança, não possuímos serviço de quarto. 

 Trazer cadeado para o armário, cuide de seus pertences. 



Regras para participar das aulas  

 

 

 

 Proibido ingerir bebida alcoólica no alojamento e durante o curso. 

 Em caso de discussões envolvendo vias de fato, deverão os envolvidos desalojarem 

sem ressarcimentos. 

 Em caso de desligamento (de forma voluntária ou por problemas documentais legais) 

durante o curso, os valores pagos, não serão ressarcidos. 

 Não nos responsabilizamos por seus pertences, cuide bem deles. 

 Manter o nível de ruídos apropriados, respeite os demais colegas. 

 Atente-se para evitar piadas e brincadeiras desrespeitosas. 

 Desligar equipamentos eletroeletrônicos dos apartamentos durante as aulas. 

 Café da manhã (duração de 15 minutos) – 07:00 as 07:15; 

 Em caso de inconformidades documentais, poderá a escola remeter à autoridade 

policial competente para averiguações. 

 Em caso de necessidade diversa, consulte qualquer membro do corpo docente, este 

prontamente lhe auxiliará. 

 PROIBIDO USAR CELULAR DURANTE AS INSTRUÇÕES.  

 

Estacionamento (Carros) - Localização – Rua : Henrique Dias.  

 

 As 05 primeiras vagas são reservadas para os funcionários da S2 ESCOLA DE 

SEGURANÇA  

 Horário de abertura dos portões – as 07:00.  

 Período noturno permanece trancado. 

 

Estacionamento (Motos)  

 

 Guardar dentro do pátio da S2 Escola de Segurança  

 

 

 

Recebido em ___/___/_____, Joinville  

 

Assinatura: _____________________________________________________________. 


