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 Rio, 17 de fevereiro de 2020. 

Circular Dir.nº 01/20  
 
Prezados Responsáveis, 
Sejam bem-vindos a mais um ano letivo conosco.  
Seguem abaixo informações gerais sobre a escola e também informações pertinentes ao 1º bimestre 
tais como período de provas, 2ª chamada, recuperação entre outras. 
Leiam com bastante atenção. 

 
  

Algumas informações importantes: 
 
Os setores do Instituto e sua dinâmica 
 

Portaria – faz a recepção e encaminha para demais setores, conforme a natureza da              
comunicação, além do atendimento telefônico e dos registros. 

Secretaria – responsabiliza-se pela guarda e expedição de documentos, por orientar,           
acompanhar o processo de matrículas, além de registrar resultados das avaliações ao longo do ano. 

Coordenação de turno – orienta a movimentação dos alunos e professores para a realização              
das atividades, zelando pelo cumprimento de normas disciplinares, uso de uniforme, assiduidade e             
pontualidade. 

Coordenação Pedagógica – orienta o planejamento periódico e anual, de acordo com o tema do               
Projeto Pedagógico, acompanha sua realização e orienta o trabalho dos professores, incluindo as             
avaliações. 

Orientação Educacional – promove encontros com responsáveis e com alunos, convoca e            
atende pais e alunos durante o desenvolvimento do processo letivo, levando em conta a individualidade               
no que se refere a aproveitamento, saúde, adaptação, relacionamento e outras situações pessoais. 

Direção – orienta e acompanha o trabalho dos setores e dá providências necessárias a cada               
situação durante todo o processo. 

 
 
Documentação 
 

Lembramos que a matrícula só estará completamente efetivada quando o histórico escolar for             
entregue. Já foram entregues comunicados informando o prazo limite de entrega (45 dias após o início                
do ano letivo), conforme determinação legal – Deliberação CEE. Nº 340 de 05/11/2013. É sempre               
importante que evitemos contratempos. 

Reforçamos que documentos devem ser entregues na secretaria do Instituto. 
 
 
Horário:  
 
Reforçamos os horários de entrada e saída para que sejam evitados atrasos. 

1º turno – 6 h 50 às 11h40 para alunos do 6º ao 9º ano  
                                  6 h 50 às 12h30 para alunos do Ensino Médio 

    7 h 30 às 11h30 para alunos da Educação Infantil (Maternal II, Pré I e Pré II) 
 
2º turno – 12 h 45 às 16h 50 para alunos da Educação Infantil (Maternal II, Pré I e Pré II) 

    12 h 50 às 17h 20 (dos menores para os maiores) para alunos do 1º ao 5º ano 
 
Nota: Quando os alunos entram atrasados, há perda considerável dentro do que está previsto para               
eles desde a reunião de entrada. Queremos, inclusive, chamar a atenção para o caso da saída dos                 
alunos da Educação Infantil, cujo transporte, algumas vezes, atrasa para buscá-los no Instituto, o que               
os deixa inseguros. 
 



 
 
 
Aproveitamento 
 
Temos visto vários casos de insuficiência nos resultados que são grandemente influenciados pelo uso              
de celular. Lembramos que é proibido o seu manuseio em sala de aula, conforme Lei Municipal nº                 
4.734 de 04/01/2008, bem como nas Normas do Regimento deste Instituto, o mesmo não pertencente               
ao material escolar.  
 
Avaliação 
 
O sistema de avaliação tem para o 1º período (fev./mar./abr.): 
Total = 10 pontos 
Aspecto formativo = 2 pontos (participação na aula, realização de tarefas e conduta são alguns itens.) 
Aspecto informativo (conhecimento) = 4 pontos (testes e trabalhos somados) + prova = 4 pontos 
 Mínimo = 6 pontos 
Obs: Alunos que não alcançarem o mínimo estarão inseridos no processo da recuperação paralela. 
 
Trabalhos, testes e provas 
 
Trabalhos e testes são marcados pelos professores, que orientam como e quando deverão ser feitos e                
entregues. Sugerimos que, para evitar qualquer dúvida, sejam anotadas no caderno ou na agenda              
todas essas orientações. 
A entrega do trabalho fora da data prevista acarreta em perda de 50% do valor do mesmo. 
As provas são marcadas pela direção e informadas as datas por calendário entregue aos alunos , pelo                 
site do Instituto e pelo aplicativo Clip Escola. 
 
2ª chamada 
 
As provas de 2ª chamada são sempre requeridas pelos responsáveis na secretaria do Instituto, no               
prazo de até 48 horas da realização da prova a que tenha faltado, incluindo a apresentação de                 
atestado.  
 
Recuperação 
 
A recuperação começa a partir do momento em que é entregue o 1º trabalho ou teste corrigidos, cujo                  
resultado não seja satisfatório (inferior a 60% dos pontos). É muito importante o empenho, o esforço                
para que, através de revisão daqueles conteúdos, possam ser eliminadas as dificuldades. 
O fechamento dos estudos de recuperação acontece após a entrega do último instrumento de 
avaliação – a prova do final do período.  
 
Dependência 
São três avaliações no processo de dependência ao longo do ano letivo. Alcançando o mínimo anual                
de 60 pontos na primeira, o aluno será liberado. As datas são informadas aos responsáveis               
antecipadamente.  
São entregues módulos aos alunos matriculados. Os mesmos módulos são utilizados até o final do               
processo. 
A primeira avaliação é constituída lista de exercícios (10 pontos), de trabalho de pesquisa (30 pontos) e                 
prova (60 pontos). Caso não seja liberado (60 pontos), o aluno terá mais duas oportunidades com os                 
mesmos instrumentos e seus respectivos valores para compor sua pontuação.  
 
Aplicativo Clip Escola 
A partir desse ano, o Instituto passará a trabalhar com o sistema de informação chamado Clip Escola.                 
Os alunos novos estão sendo cadastrados no sistema. Comunicados, avisos e circulares passarão a              
ser transmitidos por este meio. Segue procedimento para aquisição do aplicativo. 

1. Entre na Play Store e faça o download no seu celular. 
2. Faça seu cadastro. 

Após o cadastro, veja se aparecem o nome da escola, turma e nome do aluno. 
Caso haja algum problema, nos procure. 



Observação: Os comunicados por escrito permanecerão ainda por um período até que o             
sistema esteja plenamente ajustado. 
 
 
 
 
 
 
Confiram, por favor, as datas no calendário abaixo. 
 
Fevereiro 
10 – Início do Ano Letivo 
10 a 21: Avaliação diagnóstica e Intervenção/O.E. em  sala de aula 
20 – Baile de Carnaval – Infantil e Fundamental I 
24 a 28 – Semana do carnaval 
25 - Carnaval 
 
Março 
05 – Abertura da Campanha da Fraternidade – Ensino Fund. II e Ensino Médio 
06 – Abertura da Campanha da Fraternidade – Ed. Infantil e Ensino Fund. I 
09 a 13- Inscrições Representantes de Turma 
20- Aniversário do IJE  
27- 1ª Fase da Dependência – Ensino Fund. II e Médio (todas as séries) 
30 e 31 – Simulado FTD Ensino Médio 
 
Abril 
01- Eleição do Representante de turma 
06 a 08 – Preparação para a Semana Santa 
09 – Quinta-feira Santa – Sem aula  
10 – Sexta-Feira Santa - Feriado 
13 a 17 e 20 e 22 – Fechamento das Avaliações: En. Fund. I /II e Ens. Médio 
24 – Aulas reduzidas para todos os segmentos/Planejamento – Manhã até 9h40; Tarde até às 15h 
25 a 08/05 – Fechamento das Recuperações  
21 – Feriado de Tiradentes 
23 – Feriado dia de São Jorge 
28- 2ª Chamada 
30 -  COC (todos os segmentos) – Sem aula 
 
OBSERVAÇÃO: Nos dias 20 e 22 de abril, a programação da Semana de Provas seguirá               
normalmente, visto a necessidade do cumprimento de 200 dias letivos (conforme Lei 9394/96             
de Diretrizes e Bases da Educação – LDB).  
 
 
 
 
 
 
   


