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INSTITUTO EDUCACIONAL LONDRINA 
AV. BERNARDO GUIMARÃES, 237. 
BAIRRO LONDRINA – SANTA LUZIA/MG 
CEP: 33115-650 

 

 

MATRÍCULAS 2022 
PERGUNTAS FREQUENTES 

 
 
 

1. Quais as séries e os seguimentos oferecidos pelo IEL? 
 

2. Qual o horário das aulas? 
 

3. Qual o currículo escolar? 
 

4. Qual a previsão de início do ano letivo 2021? 
 

5. Qual a documentação necessária para a matrícula? 
 

6. Vagas e períodos de matrícula 
 

7. Política de descontos 
 

8. Valores das mensalidades 
 

9. Lista de Material 

 

SÉRIE TURNO 
Educação Infantil (1º período e 2º período) Vespertino (Tarde) 
Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Vespertino (Tarde) 
Ensino Fundamental II (6º ano 9º ano) Matutino (Manhã) 
  

 

 

Turno Entrada Saída 
Manhã 07h00 11h30 
Tarde 13h00 17h30 
   

 

 

Ensino Infantil 
Base Nac. Comum Parte Diversificada 
Identidade e Autonomia Língua Inglesa 
Movimento  
Música  
Artes Visuais 
Linguagem Oral e Escrita 
Natureza e Sociedade 
Matemática 

 
 

1. Quais as séries e os seguimentos oferecidos pelo IEL? 

2. Qual o horário das aulas? 

3. Qual o currículo escolar? 

(31) 3637-0897 
(31) 98540-6720 
www.institutolondrina.com.br 
institutolondrina@gmail.com 

 

INÍCIO DAS 
AULAS 2022 

02 DE FEV 

1º ao 9º Ano 
Base Nac. Comum Parte Diversificada 
Língua Portuguesa Literatura 
Matemática Língua Inglesa 
Geografia  
História 
Ciências 
Artes 

  
 

http://www.institutolondrina.com.br/
mailto:institutolondrina@gmail.com
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O ano letivo está previsto para iniciar no dia 02 DE FEVEREIRO DE 2022 (QUARTA-FEIRA). 
 

 

ALUNOS NOVOS – INFANTIL E 1º ANO 
Documentos do (a) aluno (a) Documentos do Responsável Pedagógico e Financeiro 
• Certidão de Nascimento ou RG; 
• CPF; 
• Cartão de Vacinação atualizado; 
• Carteira do Plano de Saúde, caso possua; 
• 1 foto 3x4; 
• Laudo comprobatório e relatórios de 

atendimento de saúde necessários ao 
desenvolvimento do aluno com 
necessidades especiais, quando for o caso. 

• RG 
• CPF 
• Comprovante de residência com CEP 

atualizado 
 
• Requerimento devidamente preenchido  
• Pagamento da 1ª parcela da anuidade 
• Contrato e demais formulários devidamente 

preenchidos. 
 
ALUNOS NOVOS – 2º AO 9º ANO 
Documentos do (a) aluno (a) Documentos do Responsável Pedagógico e Financeiro 
• Certidão de Nascimento ou RG; 
• CPF; 
• Carteira do Plano de Saúde, caso possua; 
• Cartão de Vacinação atualizado; 
• 1 foto por 3x4; 
• Laudo comprobatório e relatórios de 

atendimento de saúde necessários ao 
desenvolvimento do aluno com 
necessidades especiais, quando for o caso; 

• Se ainda não tiver finalizado o ano letivo 
da escola anterior: Declaração de 
matrícula/frequência, atualizado no mês e 
ano vigente e boletim; 

• Se já tiver finalizado o ano letivo da 
escola anterior: declaração de transferência 
da escola de origem; 

• Histórico Escolar (Transferência) com carga 
horária, em original, fornecida pela escola de 
origem – deverá ser entregue até no máximo 
30 dias após o início das aulas. 

• RG 
• CPF 
• Comprovante de residência com CEP 

atualizado 
 
• Requerimento devidamente preenchido  
• Pagamento da 1ª parcela da anuidade 
• Contrato e demais formulários devidamente 

preenchidos. 

 
ALUNOS VETERANOS – INFANTIL AO 9º ANO 
Documentos do (a) aluno (a) Documentos do Responsável Pedagógico e Financeiro 
• Cartão de vacina atualizado; 
• Laudo comprobatório e relatórios de 

atendimento de saúde necessários ao 
desenvolvimento do aluno com 
necessidades especiais, quando for o caso; 

• Documentos que estiverem faltando na 
pasta do aluno, os quais serão 
solicitados; 
 

• Comprovante de residência com CEP 
atualizado; 

 
• Requerimento devidamente preenchido  
• Pagamento da 1ª parcela da anuidade 
• Contrato e demais formulários devidamente 

preenchidos. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Qual a previsão de início das aulas? 

5. Qual a documentação necessária para a matrícula? 
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As vagas são limitadas. O número de vagas disponíveis para cada um dos Anos/Séries está 
condicionado ao número de alunos necessários para completar as turmas. O preenchimento das vagas 
será contabilizado de acordo com a fila da ordem de inscrição em que forem realizadas. Somente será 
considerada efetivada a matrícula que tiver a confirmação de pagamento e a emissão do contrato. As 
vagas provenientes de matrículas não confirmadas retornarão para serem disponibilizadas aos 
cadastrados na lista de espera. Os Alunos veteranos terão a sua vaga assegurada desde que a 
matrícula seja realizada dentro do período divulgado no Edital de Matrícula. 
 

 
 

TIPO DE DESCONTO VALOR 

Desconto de Irmãos 10% para cada um dos irmãos (de fev a dez – até o 
vencimento) 

Desconto para pagamento pontual As mensalidades  (fev a dez) com pagamento efetuados 
até o vencimento terão um desconto de R$ 15,00 

Desconto para pagamento da anuidade à 
vista 

15% no valor da anuidade (apenas por depósito, 
transferência e boleto) 

. 
 

 

Para informações sobre os valores das Mensalidades 2022, consulte o Edital de Matrícula. 

 
 

Para acessar as Listas de Materiais, clique aqui. 

 
 
 

6. Vagas e períodos de matrícula 

7. Política de descontos 

8. Valores das mensalidades 

9. Lista de Material 

http://www.institutolondrina.com.br/wp-content/uploads/2021/10/EDITAL-2022.pdf
http://www.institutolondrina.com.br/listademateriais2022/
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