
 Instituto Educacional Londrina 

Telefone: (031)3637-0897        E-mail: institutolondrina@gmail.com 

 

Santa Luzia, 02 de junho de 2017 

Queridos pais e responsáveis, 

 

ERROS NO BOLETIM ONLINE 
Alguns pais informaram à secretaria um erro de que diversas notas no boletim online não estavam sendo somadas, 

caracterizando um total incorreto. 

 

EXEMPLO:  

 
Ciências (incorreto) 

Literatura (correto) 

 

Trabalhamos com um sistema de boletim terceirizado (Academic Software Escolares) e já repassamos a situação para 

os programadores responsáveis fazerem a correção o quanto antes. Até então, solicitamos que considerem apenas as 

notas referentes às atividades. 

 

VALORES BIMESTRES 
São 100 (cem) os pontos cumulativos que cada estudante poderá 

 conseguir durante o período letivo, em cada conteúdo curricular. 

 

Os 100 (cem) pontos terão a seguinte distribuição: 

 

BIMESTRE PONTUAÇÃO DO BIMESTRE MÉDIA DO BIMESTRE 

   1º BIMESTRE               20 (vinte) pontos 12 (doze) pontos 

   2º BIMESTRE               20 (vinte) pontos 12 (doze) pontos 

   3º BIMESTRE               30 (Trinta) pontos 18 (dezoito) pontos 

   4º BIMESTRE               30 (Trinta) pontos 18 (dezoito) pontos 

                        

Os Estudos de Recuperação serão proporcionados aos estudantes, nas seguintes modalidades: 

 

I – recuperação paralela 

Desenvolvida em sala de aula, de forma concomitante ao processo ensino-aprendizagem.  

O professor ao detectar alguma dificuldade no desempenho do estudante em relação aos objetivos propostos, fará uma 

revisão dos procedimentos, recursos, conteúdos e objetivos da aprendizagem, com vista ao aproveitamento satisfatório 

de todos os estudantes. 

 

Na revisão do processo de aprendizagem, o professor diversificará os procedimentos e recursos didáticos, para que 

todos os estudantes se coloquem em condições de prosseguir estudos. 

 

As atividades de recuperação paralela devem ser diversificadas e serão desenvolvidas dentro da sala de aula, sob a 

regência do professor, e fora de sala de aula, sob sua orientação. 

 

Desta forma, o aluno que não atingir a média no bimestre poderá recuperar no bimestre seguinte. 

 

II – recuperação semestral    

O aluno que não atingir 24 (vinte e quatro) pontos na soma dos 2 (dois) primeiros bimestres terá direito a fazer a 

recuperação semestral. 

 

A recuperação semestral será desenvolvida através de estudos orientados pelo professor regente das aulas ou por 

profissional capacitado para desenvolver a intervenção pedagógica de acordo com as necessidades do educando. 

 



A recuperação semestral consiste em um trabalho valendo 15 (quinze) pontos e uma avaliação com o valor de 25 (vinte 

e cinco) pontos. Se o aluno obtiver pontuação menor que a soma do bimestre permanecerá a nota do bimestre para fins 

de registro. E se obtiver a nota superior a pontuação de 60% do bimestral será computado para fins de registro a 

pontuação de 60%  correspondente a 24 (vinte e quatro pontos). 

 

A recuperação paralela será ministrada em horário estabelecido pelo Instituto.  

                     

IIl – recuperação final 

Aos estudantes que não obtiverem 60% (sessenta por cento) dos pontos distribuídos no ano letivo serão oferecidos 

estudos de Recuperação Final sob a forma didática de estudos autônomos, orientados pelo professor. 

 

A recuperação final consiste em um trabalho no valor de 40 (quarenta) pontos e uma avaliação de 60 (sessenta) pontos. 

Será aprovado o estudante que obtiver 60% (sessenta) dos 100 pontos distribuídos nos estudos de recuperação.          

 

A avaliação da Recuperação Final será realizada em período previsto no Calendário Escolar. 

Na recuperação final para fins de registro prevalecerá a pontuação correspondente a 60% dos 100 (cem) pontos 

distribuídos.  

 

FESTA JUNINA: ENCERRADA AS PARTICIPAÇÕES 
Muitos alunos não trouxeram as autorizações de participação ou não da Festa Junina do IEL.  

 

O prazo de entrega era até dia 31/05/2017, mas muitos ainda estão trazendo a autorização. 

Infelizmente, não poderemos aceitar mais a participação dos alunos, pois temos que organizar 

os participantes. 

 

Os ensaios oficiais serão iniciados na próxima segunda-feira, dia 05/06/2017. Não deixem que 

os alunos faltem! 

 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Quer falar conosco?  

Confira nossos canais de atendimento! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Importante: Dependemos diretamente da conexão da Velox Oi para utilizarmos os canais de atendimento online. Caso 

não haja conexão por algum motivo, não conseguiremos fazer o contato de imediato, mas faremos assim que possível. 

No caso do whatsapp, não possuímos 3G, dependendo exclusivamente do Wi-fi.  

 

            Att. 

             A secretaria 

 

Telefone Fixo 

(31) 3637-0897 

Atendimento de 07:00 às 11:35 
e de 13:00 às 17:35, de SEG à SEX, 
com exceção de recessos e feriados. 

 

 

E-mail* 

institutolondrina@gmail.com 
Atendimento de 07:00 às 11:00 
e de 13:00 às 17:15, de SEG à SEX, com 
exceção de recessos e feriados. 

 

 

Facebook* 

Na busca:  
Instituto Educacional Londrina 
https://www.facebook.com/ielondrina 
O atendimento ocorre também aos finais de 
semana, porém não é imediato. 

 

 
Novo 

número! 

Whatsapp* / Celular 

(31) 8543-8069 

Atendimento de 07:00 às 11:30 e de 
13:00 às 17:30, de SEG à SEX, com 
exceção de recessos e feriados. 
 

 


