
Comunicado 003/18  

Aos atendentes 

Assunto: Sobre a LADV, Simulador e agendamento das aulas. 

Como sabemos a LADV é um documento obrigatório que o aluno deve utilizar para realização 

de todas as suas aulas práticas, como iremos proceder a partir de agora: 

 

Antes de mais nada foi percebido que o contato de agendamento de aula através do aplicativo 

WhatsApp é muito mais eficaz do que pessoalmente, então sempre que possível vamos enviar 

as agendas e LADV através do WhatsApp, segui alguns pontos para nos organizarmos: 

UNIDADE SESC 

1. Depois de finalizado as 05 aulas obrigatórios no Simulador como o aluno se encontra 

na unidade, o ideal é que seja agendado as aulas práticas, porém se o aluno estiver 

com pressa ou a unidade muito cheia o atendente deve solicitar que o aluno envie 

uma mensagem com dias e horários disponíveis para agendamento das aulas. 

2. Quando o agendado no momento que o aluno terminar o simulador não deve entregar 

a agenda impressa, apenas enviar pelo WhatsApp o mesmo deve acontecer com envio 

da LADV, que não precisa ser enviado na hora. 

3. Quando o aluno for da unidade do Bernardo, então os atendentes da unidade do SESC 

devem solicitar que o aluno chame uma das atendentes através do WhatsApp com 

seus dias e horários disponíveis. 

4. Sempre a melhor opção e que você agende as aulas sem a presença do aluno, pois foi 

percebido que quando temos a presença do mesmo e com agenda cheia, fica mais fácil 

o planejamento das aulas sem a presença da mesma.  

5. Utilizando o WhatsApp não precisamos utilizar mais o termo a qual entregamos para o 

aluno junto com a LADV. 

6. Todas as LADV devem ser arquivado dentro de uma pasta, para caso o aluno precise 

de uma segunda via, não precisamos utilizar dentro do sistema da e-cnh. 

7. Sempre que possível agendar as aulas noturnas no simulador e marcar aulas apenas 

duplas. 

 

UNIDADE JD SÃO BERNARDO 

1. Todos os dias a atendente deve verificar a agenda do simulador do dia anterior os 

alunos que realizaram as 05 aulas práticas, quando terminado os alunos que ainda não 

chamaram no WhatsApp, chamar para agendarmos as aulas práticas.  

2. É importante ficarmos atendo a agenda de aula prática, quando a mesma estiver cheia 

deixamos que o aluno entre em contato, quando contrário entramos em contato com 

o mesmo. 

3. Evite agendar aulas com a presença do aluno, principalmente se o horário do aluno for 

horários mais difíceis, coloque em sua agenda para não esquecer e solicite que o aluno 

te procure desta forma fica mais fácil de não esquecer. 

4. Utilizando o WhatsApp não precisamos utilizar mais o termo a qual entregamos para o 

aluno junto com a LADV. 

5. Todas as LADV devem ser arquivado dentro de uma pasta, para caso o aluno precise 

de uma segunda via, não precisamos utilizar dentro do sistema da e-cnh. 

6. Sempre que possível agendar as aulas noturnas no simulador e marcar aulas triplas e 

quádruplas. 



 

Atenciosamente, 

Sergio Carlos dos Santos 

Representante legal da empresa 

São Paulo 25 de agosto de 2018 


