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PROPOSTA PEDAGÓGICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1 –  IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

 

 Nome da Instituição: Instituto Educacional Londrina. 

 Endereço: Av. Bernardo Guimarães, Nº 237- Bairro Londrina, CEP: 33.115-650, 

em Santa Luzia- MG, telefone: (31) 3637-0897; Endereço Eletrônico: 

institutolondrina@gmail.com.  

 Entidade Mantenedora: O Instituto Educacional Londrina é propriedade de 

sua Entidade Mantenedora Instituto Educacional Londrina- Ltda-Me, CNPJ- 

42.779.868/0001-81, registrada no Cartório Modestino Gonçalves Filho, em 19 

de outubro de 1992, sob Nº. 388, com sede à Av. Bernardo Guimarães, Nº 237- 

Bairro Londrina, CEP: 33.115-650, em Santa Luzia- MG 

 História da Instituição:   

O Instituto Educacional Londrina, de Ensino Fundamental (1ª a 8ª séries) 

iniciou suas atividades educacionais em 1993 com a denominação Instituto 

Educacional Ramaon- Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries). 

O Parecer CEE Nº 501/1993 publicado no Minas Gerais de 30 de julho de 1993 

pronuncia favoravelmente a autorização de funcionamento do Ensino 

Fundamental – (1ª a 4ª séries) no Instituto Educacional Ramaon.  

 

 A Portaria da SEE Nº 784 /1993 publicada no Minas Gerais de 07 de agosto de 

1993 autoriza o funcionamento do Instituto Educacional Ramaon- Ensino 

Fundamental (1ª a 4ª séries). 

 

A Portaria SEE Nº 2141/2002 publicada no Minas Gerais de 17 de fevereiro de 

2002 autoriza a extensão de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental no Instituto 

Educacional Ramaon- Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries), que passa a 

identificar-se como Instituto Educacional Ramaon- Ensino Fundamental (1ª a 8ª 

séries). 
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A Portaria SEE Nº 1237/2009 de 20 de outubro de 2009 autoriza a mudança de 

denominação do Instituto Educacional Ramaon -  Ensino Fundamental (1ª a 8ª 

séries) para Instituto Educacional Londrina, de Ensino Fundamental – 1ª a 8ª 

séries). 

 

O Instituto Educacional Londrina tem um sério compromisso para com a 

comunidade escolar e, em especial, para com seus alunos, visando prepará-los 

para o exercício da cidadania desde seus primeiros anos, construindo base 

sólida para continuidade de sua vida escolar.        

 

 Contexto sociocultural: O Instituto Educacional Londrina se insere em uma 

comunidade de classe média atendendo crianças, jovens e adultos de várias 

etnias, costumes, crenças e nível socioeconômico, num contexto de respeito às 

tradições e voltado para o atendimento às perspectivas da família em relação à 

educação. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

A missão educacional do Instituto Educacional Londrina é uma proposta flexível de 

desenvolvimento da pessoa em dimensões humanas por nós consideradas 

fundamentais; pressupõe crença na vida, crença na capacidade do homem 

compreender a realidade e nela atuar; tornando-se melhor e melhorando a qualidade 

de vida de toda a sociedade.  

 

É, pois, nossa responsabilidade como instituição educacional entender o passado, viver 

o presente e vislumbrar o futuro para afirmar, com coragem e lucidez, valores que 

fundamentam a vida criando condições para que as pessoas se desenvolvam 

integralmente.                                                                                       

 

Queremos que exista em nossa instituição a vitalidade que propicia renovação 

constante em busca de qualidade, a sensibilidade que percebe os mais delicados 

sentimentos, a ternura que acolhe amorosamente todas as pessoas, a sabedoria que 
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revela o caminho da verdade, a firmeza que rejeita o que é contra a vida, para nos 

tornarmos pessoas independentes e livres, capazes de ouvir a voz da vida e com ela 

aprender o segredo de aprender. 

 

Não pretendemos definir um padrão para a formação do indivíduo. Desejamos, porém, 

nele criar, em meio à mutabilidade e ao relativismo, características do processo vital, 

pontos de referência e valores fundamentados na sua experiência pessoal. 

 

3 - PRESSUPOSTOS DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM.  

 

Para se alcançar uma transformação pedagógica fatores são apontados como 

necessários. Alguns deles estão diretamente relacionados com os valores/objetivos, 

tanto da educação como da instituição, e com as condições administrativas e 

organizacionais que ela oferece ao seu corpo docente e discente. Outros, igualmente 

importantes, estão intimamente ligados ao educador, formação e competência, valores, 

ideologias e compromisso, consubstanciados em sólida fase teórico-metodológico, que 

irá apoiar e fundamentar o seu trabalho, orientá-lo na sua intencionalidade, desafios e 

contradições presentes no cotidiano escolar. 

 

Dos fatores considerados, individualizamos o processo de ensino e aprendizagem, 

cujos pressupostos guardam coerência com as finalidades da educação moderna, as 

quais, por sua vez, devem contemplar o aprofundamento e a ampliação da cidadania, 

conforme desafios do mundo globalizado. 

 

Acrescenta-se a essas capacidades o aprender a conviver, o aprender a fazer e o 

aprender a ser, que, unindo-se ao aprender a aprender, constituem os pilares da 

educação do século XXI. 

 

A educação, que se pretende não pode negligenciar a possibilidade da construção de 

uma ordem global, cujas relações seja mais igualitárias, baseadas na solidariedade, na 

promoção da democracia, da paz, da segurança, da justiça, do respeito aos direitos e 

às diferenças entre os povos. 



                               

                                   Instituto Educacional Londrina 

                               Av. Bernardo Guimarães, Nº 237 – Bairro Londrina 
                                           Santa Luzia/MG.   CEP: 33115-650 
                                       Site: http://www.institutolondrina.com.br 

                                                     Tel.: (31) 3637-0897 
 

6 

 

 
 

 

4 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ESCOLA. 

 

A escola é dirigida por uma diretora, de comprovada competência para o exercício do 

cargo, indicado pela Entidade Mantenedora realizando um trabalho de comum acordo 

buscando a excelência em educação. 

 

Faz parte, também, da Escola um corpo técnico-pedagógico formado pelo 

Coordenadores Pedagógicos. Além do Pessoal Docente, também prestarão serviço na 

entidade: Secretário, Auxiliares de secretaria, Auxiliares de serviços. 

 

5 - ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

5.1 Modalidades de Ensino  

A Escola ministra a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases – Lei nº 9.394/96, a Educação Infantil 

tornou-se a primeira etapa da Educação Básica e, como tal, possui identidade própria e 

objetivos definidos. 

 

No Ensino Fundamental, o trabalho parte da trajetória pessoal, dos interesses e das 

expectativas prévias dos alunos;  colocando-os em contato com os diferentes espaços 

e diversas manifestações da comunidade, redimensionando as habilidades, os 

procedimentos e as atitudes individuais e ampliando as vivências culturais e 

conhecimento do mundo.  

 

O professor, mediador do processo, estimula a dúvida construtiva, criando 

oportunidades para a expressão e respeito de sentimentos, conceitos, opiniões, 

possibilitando ao aluno perceber-se como integrante e agente transformador da 

natureza e da sociedade. 
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5.2 – Proposta Curricular 

O Currículo deverá relacionar o saber ao viver do aluno, tornando-o capaz de aplicar 

seus conhecimentos às situações cotidianas da vida. Deverá despertar no educando a 

sua capacidade de refletir sobre a concepção de homem, mundo e sociedade que se 

quer formar, despertando nos educadores uma consciência crítica sobre sua postura 

profissional, forma de organizar seu trabalho escolar, o conteúdo e as metodologias de 

ensino.  

 

Educação Infantil – Considerando-se as particularidades da faixa etária, entre três e 

cinco anos de idade e as formas específicas da criança aprender, a Proposta 

Pedagógica da Educação Infantil constitui-se em um documento específico. 

 

Os currículos do Ensino Fundamental têm uma Base Nacional Comum e uma Parte 

Diversificada. Abrangem, obrigatoriamente, o estudo da Língua Portuguesa e da 

Matemática, o conhecimento Físico e Natural e das Realidades Social e Política, 

especialmente do Brasil. 

 

A base Nacional Comum dos Currículos do Ensino Fundamental será organizada em 

áreas do conhecimento: 

 Linguagens. 

 Matemática. 

 Ciências da Natureza. 

 Ciências Humana.  

            

O currículo irá contemplar as quatro áreas do conhecimento, com tratamento 

metodológico que evidencie a  contextualização e a interdisciplinaridade e outras 

formas de interação e articulação entre diferentes campos dos saberes. 

 

A Educação Física é componente curricular obrigatório da Educação Básica e será 

ministrada em todos os anos do Ensino Fundamental, sendo sua prática facultativa de 

acordo com a legislação vigente. 
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A disciplina de Arte, no Ensino Fundamental constituirá componente curricular 

ministrado em todos os anos. O estudo da Música será conteúdo integrado ao 

componente Arte. 

 

O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas 

e etnias para a formação do povo brasileiro. 

 

O estudo da História e Cultura Afro- Brasileira e Indígena será ministrado em todo 

currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística, Literatura e Histórias 

Brasileiras.  

 

Os conteúdos relacionados com os objetivos de formação de cidadania e de 

conhecimento da realidade brasileira (Saúde, Vida, Família e Sociedade) serão 

trabalhados de forma interdisciplinar. Dentre estes conteúdos estão Educação para o 

Trânsito, Educação Ambiental e o estudo sobre Símbolos Nacionais. 

 

O estudo sobre a dependência química e as consequências neuropsíquicas e 

sociológicas do uso da droga serão tratadas na Disciplina de Ciências. 

 

Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, na Parte Diversificada, está incluído o Ensino 

de Língua Estrangeira Moderna - Inglês, Literatura, Ética e Cidadania e Produção 

Textual.  

 

Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, na Parte Diversificada, está incluído o Ensino 

de Língua Estrangeira Moderna- Inglês, Literatura, Ética e Cidadania e Produção 

Textual.  

 

5.3 – Verificação de Desempenho Escolar 

5.3.1 – Avaliação  

 



                               

                                   Instituto Educacional Londrina 

                               Av. Bernardo Guimarães, Nº 237 – Bairro Londrina 
                                           Santa Luzia/MG.   CEP: 33115-650 
                                       Site: http://www.institutolondrina.com.br 

                                                     Tel.: (31) 3637-0897 
 

9 

 

 
 

De acordo com as Diretrizes de Avaliação contidas no Projeto Pedagógico do Instituto 

Educacional Londrina, deduz-se que a avaliação não pode ser mais um fim em si 

mesmo e deve ter como foco principal o desenvolvimento do aluno e o 

aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem, visando à aquisição de competências e 

habilidades necessárias à sua formação. 

 

Nessa perspectiva, as funções e o papel da avaliação adquirem uma dimensão 

diagnóstica, processual e dinâmica. 

 

Funções da Avaliação 

 

A avaliação deve estar integrada a todo o processo educacional e ser entendida como 

principal fonte de informação e referência para a reformulação de ações pedagógicas 

que visem à formação global do aluno. Como tal, deve desempenhar algumas funções 

básicas: 

 

 Determinar em que medida as finalidades educativas do Projeto Pedagógico Instituto 

Educacional Londrina estão sendo concretizadas. 

 

 Acompanhar o desenvolvimento dos alunos nos aspectos cognitivos, culturais, sociais, 

biológicos e afetivos, para diagnosticar as dificuldades encontradas no processo de 

aprendizagem. 

 

 Interferir no processo educativo de forma a redirecionar todo o trabalho, para que 

sejam garantidas as aprendizagens fundamentais. 

 

 Estimular o crescimento individual do aluno, levando-o a desenvolver a capacidade de 

se autoavaliar. 

 

 Ao tratar da avaliação, partimos dos seguintes princípios: 

 Toda aprendizagem é uma construção que o aluno realiza para atribuir 

significado à informação nova que lhe é apresentada. 
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 Sendo a aprendizagem fruto de uma construção pessoal, cada  processo é 

distinto e, em consequência, as formas de ajuda ao aluno se concretizam de 

modo distinto para cada um deles, segundo suas necessidades, que podem 

variar ao longo do processo 

 

 O objetivo da aprendizagem escolar e do ensino é possibilitar que os alunos 

aprendam a aprender por si só. 

  

 A finalidade da aprendizagem escolar e do ensino é possibilitar ao   aluno não 

apenas interpretar a realidade, mas nela intervir para aceitá-la, rejeitá-la ou 

transformá-la. 

 

A avaliação está intimamente relacionada às finalidades do projeto educativo da 

escola, refletindo uma concepção de homem, de educação e de sociedade, questão 

política que se vai definindo no coletivo.  

 

Ao repensar a avaliação, exige-se que se faça necessariamente uma reflexão crítica 

acerca da prática pedagógica, da escola e de sua função social. 

 

Formas de Avaliação 

Na verificação do rendimento escolar serão observados os seguintes critérios: 

 

               I – avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, prevalecendo 

os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, considerando os resultados ao longo do 

processo ensino-aprendizagem; 

 

             II – possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

              

 III – possibilidade de avanço nos anos escolares mediante verificação do 

aprendizado; 
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             IV – aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

 

               V – obrigatoriedade de estudos de recuperação para os alunos com baixo 

rendimento escolar. 

 

Nos processos de avaliação, são medidos, de preferência, a compreensão dos fatos, a 

percepção das relações, a aplicação de conhecimentos, as habilidades e automatismos 

adquiridos evitando-se a aferição de dados memorizados. 

 

Avaliação inicial ou diagnóstica- no início do ano letivo, far-se-á a diagnose da 

aprendizagem, cujo resultado servirá para verificação de aspectos programáticos já 

vencidos e possibilitará a continuidade do desenvolvimento do programa.  

 

Avaliação formativa ou avaliação contínua- Ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem essa avaliação visa ao acompanhamento do processo de aprendizagem 

do aluno. Possibilita ao professor conhecer as dificuldades de aprendizagem que o 

aluno apresenta e, por conseguinte, que tratamento mais adequado pode dar ao aluno 

para desenvolver ao máximo suas possibilidades e potencialidades.  

 

Essa avaliação requer uma dedicação constante do professor a cada momento em que 

as dificuldades aparecem, para ajudar os alunos a superá-las. Importa descobrir formas 

que tornem possível este acompanhamento: trabalho individual, trabalhos em grupo, 

autoavaliação, avaliação entre alunos, conhecimento prévio pelo aluno dos objetivos a 

serem atingidos, registros que ajudem o aluno a conhecer o próprio progresso, outras 

estratégias. 

  

As técnicas e os instrumentos de avaliação devem estar a serviço dos objetivos 

estabelecidos. Por trás da avaliação, há sempre perguntas tais como “avaliar para 

quê?” “avaliar em função de quê?” Uma forma de tornar a avaliação um tema de 

reflexão menos solitária para o professor é debater o assunto coletivamente na escola, 

tomando algumas decisões conjuntas”. 
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Serão utilizados vários instrumentos de medida, como testes, trabalhos individuais ou 

em equipe, pesquisas, observações e outros, devendo o professor selecioná-los de 

acordo com a natureza da matéria e o tratamento metodológico adotado. Os 

instrumentos de avaliação são elaborados pelos professores, de acordo com o 

programa desenvolvido e avaliado pela respectiva Coordenação Pedagógica.  

 

Para avaliação do aproveitamento do aluno, serão adotadas as seguintes escalas de 

conceito ou pontos cumulativos: 

               I – Pontos cumulativos na escala de 0 a 100, para os conteúdos que colocam 

ênfase em aspectos quantitativos.  

               II - Em cada etapa letiva, para avaliação dos conteúdos da Base Nacional 

Comum e da Parte Diversificada do Ensino Fundamental, os pontos cumulativos serão 

distribuídos na seguinte proporção: 

 1ª etapa:  20 pontos; 

 2ª etapa:  20 pontos; 

 3ª etapa:  30 pontos; 

 4ª etapa:  30 pontos. 

 

               III – No conteúdo curricular Educação Física, será atribuído conceitos pra fins 

de registro escolar, assim considerados: 
 

       O    =   Ótimo        90 a 100 dos pontos  

       MB = Muito bom        80 a 89 dos pontos 

       B =   Bom        60 a 79 dos pontos 

       R   = Regular    Abaixo de 59 dos pontos. 

            

               IV -  Nos 03 (três) primeiros anos do Ensino Fundamental o registro do 

aproveitamento do aluno se fará através de fichas individuais que constituirão um bloco 

de resultados indicadores do desempenho do aluno com caráter qualitativo. 

               V - Os alunos portadores de necessidades especiais educacionais serão 

avaliados de acordo com sua capacidade cognitiva. O registro do aproveitamento será 
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expresso através de fichas individuais com parecer descritivo que será elaborado pelos 

professores em conjunto com a coordenação pedagógica. 

             

Na avaliação nos 03(três) primeiros anos do Ensino Fundamental serão abordados 

aspectos nas áreas de desenvolvimento cognitivo, socioafetivo, psicomotor e atitudinal 

assumindo um caráter processual, formativo e participativo.  

 

Em cada etapa, a partir do 4º ano do Ensino Fundamental os alunos farão uma prova 

no valor de 60% dos pontos atribuídos em cada disciplina que acontecerão em dias 

previamente marcados conforme cronograma distribuído. O restante dos pontos 

deverão ser atribuídos através de trabalhos realizados em classe e extraclasse, tais 

como: Trabalhos em grupo, individuais, avaliação em dupla, autoavaliação, pesquisas, 

exercício em sala, etc.  

           

Segunda Chamada  

 

É direito de o aluno realizar avaliações de 2ª Chamada, nos casos:     

 Luto. 

 Casamento. 

 Motivo religioso. 

 Doença justificada por atestado médico. 

 Convocação Esportiva Oficial. 

 Convocação para o Serviço Militar. 

 Prestação de serviço representando o País no exterior  

.  

Nesses casos, os pais ou responsáveis e o aluno quando maior de idade deverão 

requerer, por escrito, junto à Secretaria da escola, a 2ª Chamada, no prazo máximo de 

dois dias letivos após a data de aplicação da avaliação oficial, com os documentos 

comprobatórios, e o aluno automaticamente realizará a avaliação em dias e horários 

estabelecidos pela escola. 
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Para casos específicos que não se enquadram nos direitos do aluno descritos 

anteriormente, caberá à Direção deferir ou não o pedido, após análise da justificativa 

por escrito. Se deferido, os pais pagarão a taxa estabelecida e o aluno fará a avaliação 

em dia e horário estabelecidos pela escola.  

 

A ausência à 2ª Chamada justificada ou não, implicará atribuição de nota zero ao 

instrumento avaliativo a que ela substituir e, em definitivo, sem direito à outra avaliação. 

 

5.3.2 Frequência 

 

É obrigatória a frequência às aulas e demais atividades programadas pela Escola. O 

controle da frequência tem como finalidade o registro da presença dos alunos nas 

atividades programadas, das quais estão obrigados a participarem, para aprovação, em 

pelo menos 75% do total da carga horária prevista. 

 

A dispensa das atividades de Educação Física serão processadas de acordo com a 

legislação vigente. 

 

 O aluno portador de moléstia comprovada por atestado médico e em situação 

excepcional poderá ter sua dispensa parcial, anual ou temporária das atividades em 

classe. Nestes casos o aluno será liberado da frequência enquanto durar a situação 

excepcional e receberá orientação de estudo e avaliação pedagógica durante o período 

de atendimento domiciliar ou hospitalar. Nos casos em que a situação excepcional do 

aluno perdure durante todo o período letivo, será aplicada a reclassificação.  

 

 Os estudantes convocados para o Serviço Militar terão abonadas as faltas que, 

comprovadamente, se derem em virtude de obrigações decorrentes dessa condição.  

 

De acordo com Estatuto da Criança e Adolescente – Lei Federal 8069/90, fica a Escola 

obrigada a informar aos Órgãos Públicos de Proteção da Infância e do Adolescente a 

ausência sucessiva e comprometedora dos alunos menores às atividades escolares. 
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As medidas adotadas pelo Ministério Público junto à família são as previstas em 

legislação e não são de responsabilidade da Escola. 

 

5.3.3 – Promoção 

Será promovido quanto à frequência o aluno que comparecer o mínimo de 75% do total 

anual de horas letivas. Quanto ao desempenho, o aluno que obtiver o mínimo de 60% 

dos pontos em cada conteúdo curricular, no ano letivo.  No caso de desempenho 

satisfatório e de frequência inferior a 75% no final do período letivo, a Escola poderá 

usar o recurso de reclassificação, avaliação em todas as disciplinas para posicionar o 

aluno na série do ano letivo seguinte. 

 

Ao final do 3º ano do Ensino Fundamental, o aluno será avaliado com caráter de 

promoção, devendo ter consolidado as capacidades referentes a leitura e a escrita 

necessárias para expressar-se, comunicar e participar das práticas sociais letradas. 

A divulgação do rendimento escolar anual do aluno será feita via Boletim Escolar. 

 

5.3.4 – Estudos de Recuperação 

Os estudos de recuperação destinam-se aos alunos de desempenho escolar 

insuficiente e têm por objetivo recuperar as deficiências de aprendizagem 

diagnosticadas em cada etapa letiva e/ou ao longo do ano letivo, de modo que cada 

aluno possa alcançar o nível mínimo de aproveitamento fixado nos objetivos. 

 

Os estudos de recuperação serão realizados:  

 

Recuperação Paralela: durante todo o processo educativo, para garantir ao aluno a 

superação de dificuldades no seu percurso escolar. Os estudos de recuperação 

paralelamente ao ano letivo serão proporcionados aos alunos que não conseguiram o 

desempenho esperado num determinado espaço de tempo aula, unidade curricular. 

 

Recuperação Semestral: A Recuperação Semestral será realizada ao final do 1º 

semestre letivo para garantir ao aluno a superação de dificuldades do seu percurso 

escolar. 
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A Recuperação Semestral acontecerá sob a forma didática de estudos orientados, 

acompanhados pelo professor do conteúdo ou por outro profissional capacitado para 

desenvolver a intervenção pedagógica, em horário extraturno, estabelecido pelo 

Instituto, para o aluno que não obtiver 24 pontos dos 40 pontos distribuídos no 

semestre.  

 

Serão distribuídos 40 pontos, o valor do semestre. O aluno fará uma prova no valor de 

25 pontos e um trabalho no valor de 15 pontos.  

 

Pra fins de registro prevalecerá como resultado a maior nota alcançada, não 

ultrapassando à média semestral.  

 

Não há restrição quanto ao número de provas de Recuperação Semestral. 

 

 A comunicação ao aluno, sujeito à recuperação Semestral, será feita através do 

Boletim Escolar (disponível online). 

  

A Escola divulgará o período de inscrições para realização das provas de Recuperação 

Semestral e o cronograma de realização das mesmas. O aluno deverá inscrever-se na 

Secretaria da escola, mediante pagamento de taxa pré estabelecida.  

 

Recuperação Final: A recuperação final destina-se aos alunos que não obtiverem 60% 

(sessenta por cento) dos pontos distribuídos no ano letivo. A modalidade será de 

estudos orientados pelos professores que terá duração de 3 dias escolares, logo após 

o término da ano letivo.  

 

A inscrição para a Recuperação Final é de forma automática. 

 

Serão distribuídos 100 pontos para a avaliação de cada conteúdo curricular destinado à 

prova de recuperação final, assim distribuídos: avaliação no valor de 60 pontos, 

abrangendo o conteúdo dos estudos orientados e trabalho no valor de 40 pontos, cujo 
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roteiro deverá ser entregue ao aluno no 1º dia de orientação da disciplina em 

recuperação. Será aprovado o aluno que obtiver aproveitamento igual ou superior a 

60% em cada conteúdo específico. 

 

O aluno, que após a recuperação final, não superar as dificuldades educacionais em 

até 2 (dois) conteúdos, irá para o ano seguinte com progressão parcial e realizará os 

estudos suplementares. 

 

Para registro final, prevalecerá, como resultado, o limite de 60% do valor cumulativo do 

ano letivo. 

 

O Boletim Escolar com o resultado da recuperação final poderá ser visualizado online, 

ou solicitado na secretaria escolar. 

 

5.3.5 -  Progressão Parcial  

A Progressão Parcial no Ensino Fundamental é um procedimento que permite ao aluno 

avançar em sua trajetória escolar, possibilitando-lhe novas oportunidades de estudos, 

no ano letivo seguinte, naqueles aspectos dos Componentes Curriculares nos quais 

necessita, ainda, consolidar conhecimentos, competências e habilidades básicas. 

 

Poderão beneficiar-se da Progressão Parcial, em até 2 (dois) Componentes 

Curriculares, do 6º ao 8º ano, os alunos que não tiveram consolidado as competências 

básicas exigidas e que apresentaram dificuldades a serem resolvidas no ano 

subsequente.  

 

O cumprimento do processo de Progressão Parcial pelo aluno poderá ocorrerá no 1º 

semestre do ano letivo seguinte, uma vez resolvida a dificuldade evidenciada no(s) 

tema(s) ou tópico(s) do(s) Componentes Curricular(es). Se a escola não disponibilizar 

de um turno com o ano para o aluno realizar os estudos suplementares serão 

realizados os estudos suplementares através de trabalhos extraclasse e avaliados 

pelos professores. 
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Caso o aluno não consiga no 1º semestre resultados satisfatórios fará estudos 

independentes no 2º semestre e será avaliado pela escola no final do ano letivo. 

 Não será admitida a progressão parcial no 9º ano do Ensino Fundamental.  

 

 Ao aluno do 9º ano do Ensino Fundamental será oferecido nova oportunidade sob 

forma de Estudos Independentes realizado no período de férias aqueles que não 

tiveram consolidado as competências básicas exigidas e que apresentaram 

dificuldades em até 2 componentes curriculares. Após a recuperação final o professor 

preparará um roteiro de estudo que será entregue aos alunos para nortear seus 

estudos independentes e na semana anterior ao início do ano letivo seguinte o aluno 

será avaliado com uma única prova no valor de 100 pontos e se obtiver 60% será 

aprovado. 

 

5.3.6 – Classificação e Reclassificação 

Classificar significa posicionar o aluno em séries anuais compatíveis com sua idade, 

experiência, nível de desempenho ou de conhecimento, segundo o processo de 

avaliação definido pela Escola. 

 

 A Escola poderá classificar seus alunos, exceto na 1º ano do Ensino Fundamental, 

por: 

 Promoção – para alunos que cursaram a série na própria escola, com 

aproveitamento. 

 

 Transferência – para candidatos procedentes de outras escolas situadas no País 

e no exterior, considerando os componentes curriculares da Base Nacional 

Comum. 

 

 Avaliação – independentemente de escolarização anterior, mediante 

classificação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e 

experiência do candidato e permita sua inscrição na série adequada. 
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Reclassificar significa reposicionar o aluno em série diferente daquela indicada em seu 

histórico escolar.  

 

A Reclassificação poderá acontecer para estudantes recebidos por transferência ou 

estudantes matriculados na própria Escola, poderá se dar, também, no caso de 

estudantes com frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) desde que tenha 

o mínimo de aproveitamento fixado para promoção. 

 

 A classificação e reclassificação serão realizadas por uma comissão presidida pelo 

Diretor, Coordenador Pedagógico e representantes docentes do ano no qual o aluno 

deverá ser reclassificado. 

 

Os documentos que fundamentam a classificação ou reclassificação serão arquivados 

na escola. 

 

5.3.7 – Avanço Escolar 

 

Avanço Escolar é a forma de propiciar ao aluno que apresente nível de 

desenvolvimento acima de sua idade, oportunidade de concluir em menor tempo os 

anos seguintes. 

 

Aluno com desenvolvimento superior é aquele que apresenta características especiais, 

como altas habilidades e comprovada competência.  

 

Por se tratar de formas especiais de avaliação e progressão, é indispensável que a 

direção da Escola designe comissão, conforme na classificação e reclassificação, não 

só para diagnosticar a necessidade de aplicação desse recurso, como também para 

proceder à avaliação que cada situação requer. 
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5.3.8– Aproveitamento de Estudos 

Aproveitamento de estudos é a faculdade legal concedida à escola para que 

aproveitem, em seus cursos e atividades, estudos realizados com êxito na própria 

escola ou em outras instituições. 

 

O aproveitamento de estudos pode ser feito mediante apresentação de documento 

escolar referente às séries, períodos, ciclos, etapas ou componentes curriculares nos 

quais o aluno obteve aprovação ou por deliberação de uma comissão da própria 

Escola, que classifique o candidato no nível correspondente ao seu desempenho, no 

caso de estudos não formais. 

 

6 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR 

6.1 - Ano Escolar e Ano Letivo 

O Ano Escolar difere do Ano Letivo. No Ano Escolar, coloca-se toda a programação da 

Escola, incluindo o Ano Letivo.  

 

No Ano Escolar do Instituto Educacional Londrina, além do Ano Letivo registra-se 

reuniões pedagógicas e administrativas, reuniões com os pais, conselho de classe, 

férias, recessos, etc. 

 

O Ano Letivo terá 200 dias com 4 horas diárias de efetivo trabalho escolar, excluindo, o 

tempo reservado a recreio e às atividades de recuperação.  

 

Serão considerados dias letivos aqueles que envolvam professores e alunos em 

atividades escolares de caráter obrigatório, relacionados com o processo ensino-

aprendizagem, independentemente do local onde elas se desenvolvam.   

 

6.2 - Calendário Escolar 

No Calendário Escolar constará a descrição dos dias letivos, recessos escolares, 

feriados civis e religiosos, período de planejamentos pedagógicos, exames, reuniões e 

outros eventos atendendo às exigências do ensino e às necessidades dos alunos. 
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7 - CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE 

7.1 - A Formação de Profissionais 

A formação de profissionais da educação para atender aos objetivos dos diferentes 

níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento 

do educando, terá como fundamentos: 

 

               I - A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante capacitação em 

serviço. 

               II - Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades. 

 

A formação de docentes para atuar na formação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena em universidades e institutos superiores de 

educação, sendo admitida, como formação mínima para o exercício do magistério nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 

Magistério. 

   

O corpo docente do Instituto Educacional Londrina será constituído de professores 

devidamente qualificados com obediência às disposições legais. Os professores serão 

admitidos e dispensados pelo Diretor, na forma da Legislação Trabalhista. A Escola 

ministrará cursos para o corpo docente no período escolar, em local, previamente 

combinados e definidos. Os instrutores, facilitadores, palestrantes, conferencistas e 

outros profissionais serão escolhidos de acordo com sua área de atuação e deverão 

apresentar comprovada experiência e competência acadêmica e pedagógica. 

 

7.2 - Metodologia. 

A Escola programará, periodicamente, cursos de aperfeiçoamento e treinamento para o 

pessoal docente, técnico e administrativo. Serão trabalhados na programação dos 

cursos de aperfeiçoamento, entre outros, os seguintes temas: 

 

 Características e perfil da clientela da Escola.  
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 A defasagem escolar do aluno, tendo como base a idade própria da 

escolaridade universal obrigatória. 

 A missão educacional da Escola, sua concepção de trabalho e as ações a serem 

desenvolvidas para a concretização da formação do cidadão; 

 Diretrizes Curriculares próprias para a Educação Básica; Planejamento de 

Ensino com ênfase no desenvolvimento de competências, interdisciplinaridade, 

contextualização curricular e desenvolvimento de estratégias de Ensino. 

 

Para o pessoal técnico e administrativo, serão ministrados cursos de escrituração 

escolar, legislação de ensino em suas diferentes modalidades. 

 

Serão desenvolvidas atividades como: Seminários, Ciclos de estudos, Debates, 

Discussão em grupo, Dinâmica de Grupo, Trabalhos práticos individuais e em grupos, 

Excursões, Palestras, Utilização de Recursos Audiovisuais, Internet. 

 

7.3 - Material Didático 

 

Recursos materiais: filmes, slides, retroprojetor, vídeos, pesquisas, páginas da Web e 

outros. 

 

Recursos didáticos: livros, apostilas, exercícios, formulários, painéis, exposições, 

sociodramas e outros. 

 

8 - ARTICULAÇÃO DA ESCOLA/COMUNIDADE 

8.1 - Informação sobre frequência e desempenho do aluno 

Os resultados do desempenho dos alunos serão registrados ao final de cada etapa 

letiva para fins de informação aos pais e alunos e de controle por parte do coordenador 

e professores. 

 

Os resultados são comunicados aos responsáveis pelos alunos por meio de boletins 

online, boletins impressos ou outra mídia considerada conveniente. 
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8.2 - Eventos, lazer, cultura e social 

A Escola organiza atividades ao longo do ano letivo com o objetivo de articular 

adequadamente educadores, educandos e familiares. Quanto mais alinhados estiverem 

a Escola e a Família melhores serão os resultados dos alunos. Atividades como 

palestras, encontros individuais e coletivos, reuniões são comuns na rotina escolar. 

 

As atividades socioculturais e de lazer buscam sempre desenvolver nos alunos alto 

desempenho e educação de qualidade.  

 

9 - ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

O atendimento aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais será 

efetivado em classes comuns com base nos seguintes procedimentos: avaliação 

educacional realizada por uma equipe pedagógica composta por professor, 

coordenador e diretor; apresentação de diagnóstico clínico e acompanhamento 

especializado, conforme necessidade especial, de responsabilidade da família. 

 

O custo com monitores e/ou professores de apoio não está incluído no Contrato de 

Prestação dos Serviços do Instituto Educacional Londrina, sendo de responsabilidade 

da família. 

 

10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Proposta Pedagógica apresentada constitui marco referencial para a elaboração de 

um novo projeto, que reflita a tomada de consciência das possibilidades da Escola e a 

responsabilidade de cada um dentro da filosofia e do trabalho a ser desenvolvido. 

  

O presente documento estará sujeito a modificações para adoção de práticas 

educativas a serem apresentadas pela comunidade escolar, sempre que se fizer 

necessário. 

Santa Luzia,  20 de dezembro de 2016. 

  

_______________________________ 

Diretora                                                           ANE- Inspetor Escolar: 


