
 

 
ORIENTAÇÕES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 2022 

 

CENTRO DE IDIOMAS 
 

No Ensino Médio, a língua inglesa é obrigatória. As línguas alemã e espanhola são eletivas, 
podendo o(a) aluno(a) optar por uma delas. 

Em 2022, desde que se obtenha o número mínimo de 12 alunos matriculados, serão abertas 
turmas iniciantes de espanhol, lembrando, como optativa.   

 Serão realizados testes de nivelamento para alunos novos e para alunos do Colégio 

BONJA que mudaram a opção de língua estrangeira. O teste deverá ser agendado até o dia 
17/12/2021 na coordenação de idiomas, telefone: 3032-8891 ou e-mail: 
coordenacao.idiomas@ielusc.br.  

 
Dispensa:  

O(a) aluno(a) receberá dispensa (LDB 9.394/96, art. 24, incisos IV e V, alínea c) da 
disciplina de Inglês, no Ensino Médio, se comprovar seu nível de proficiência por meio da 
apresentação de certificado (Inglês/FIRST (Grade A ou B); Inglês/TOEFL 533 pontos (paper); 
Inglês/TOEFL  200 pontos (computador); Inglês/TOEFL  72 pontos (internet); Inglês/TOEIC 660 

pontos; Inglês/IELTS 5,5) e da realização de um teste aplicado pelos professores da área, em que 
o(a) aluno(a) deverá obter, no mínimo, nota 7 (sete). Esse resultado será utilizado em seu 
histórico escolar. O teste da dispensa será aplicado no dia 03/03/2022, na unidade Centro. O(a) 

aluno(a) que apresentar o relatório de aproveitamento gramatical (TOEFL, TOEIC, IELTS) para 
obter a dispensa da língua inglesa deverá observar a validade do documento: 2 anos. 
 
Convênio:  

Alunos que frequentam aulas de língua inglesa em escolas conveniadas ao Colégio BONJA 
podem solicitar a validação dessas aulas. 

a) O(A) aluno(a) deverá, nesse caso, retirar e preencher um requerimento disponível na 
Secretaria Geral da Unidade Saguaçu III e na Assessoria do Ensino Médio, na Unidade 
Centro. Na devolução, além da assinatura do interessado, o requerimento deverá conter o 
carimbo da escola conveniada. A Coordenação de Línguas Estrangeiras receberá os 
requerimentos até o dia 02/03/2022. Após essa data, não será possível apresentar o 

requerimento e será obrigatória a frequência às aulas de língua inglesa no Colégio BONJA. 
b) A opção pela escola conveniada, portanto, será realizada apenas no início do ano. Não será 

possível trocar de escola conveniada ao longo do ano letivo. Caso haja desistência, o(a) 
aluno(a) deverá frequentar as aulas oferecidas pelo Colégio BONJA. 

c) O(a) aluno(a) que não renovar, para o 2º semestre, o contrato com a escola conveniada terá 
de comunicar o fato ao Colégio BONJA e frequentar as aulas na Escola. 

d) O convênio terá validade somente durante o ano de 2022, visto que o Colégio BONJA 
poderá revê-lo no fim do período letivo. 

e) O acompanhamento do rendimento escolar do(a) aluno(a) e o seu controle de frequência 
serão fornecidos pela escola conveniada. 

f) As aulas válidas das escolas conveniadas são somente na disciplina de inglês. 
g) O estabelecimento de convênio constitui-se em liberalidade do Colégio BONJA e da escola de 

idiomas, razão pela qual a dispensa poderá ser requerida apenas às escolas constantes na 
relação disponível na Secretaria de Educação Básica.  


