
 

   

 

 

Ref.: Ensino da Língua Espanhola no Ensino Médio  

Senhores Pais ou Responsáveis pelos(as) estudantes do Ensino Médio 
 

Sobre Língua Estrangeira Moderna no Ensino Médio 

Comunicamos aos senhores pais, responsáveis e estudantes que, por 

determinação de Lei Federal e dos encaminhamentos do Conselho Estadual de 

Educação do Paraná e da Secretaria de Estado da Educação, uma língua estrangeira 

moderna é obrigatória para todos os(as) estudantes do Ensino Médio e uma segunda 

língua deve ser obrigatoriamente oferecida pelo Colégio, mas como optativa para os(as) 

estudantes. 

Com isso, o Colégio Medianeira, oferece o Inglês como língua estrangeira 

obrigatória a todos os(as) estudantes, tendo em vista o percentual próximo de 80% dos 

que já optavam por este estudo. Desta maneira, a língua espanhola é oferecida no 

contraturno, sendo optativa a adesão dos(as) estudantes a cada ano letivo nas três 

séries do Ensino Médio. 

Os(as) estudantes que fizerem a opção pela Língua Espanhola estarão cursando a 

disciplina no contraturno, sem prejuízo de conteúdo e forma e sem custo adicional ao 

valor das mensalidades. O(a) estudante que fizer esta opção está ciente de que se trata 

de disciplina do currículo como outra qualquer, com tempo normal de aula, 

obrigatoriedade de 75% de frequência e média mínima 6,0 (seis) para aprovação ao final 

do ano letivo. Para esta opção é obrigatória a oficialização da matrícula através do 

termo de matrícula anexo. 

Agradecemos pela compreensão e pela confiança depositada em nosso projeto e 

estamos à disposição para esclarecimentos necessários. 

 

Atenciosamente, 
Equipe do Ensino Médio 

Direção Acadêmica 

 



 

 

 

            

 

MATRÍCULA 2022 – ENSINO MÉDIO 

OPÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL 

 
Senhores pais e estudantes, 

O Colégio Medianeira oferece, para a 2ª e 3ª série do Ensino Médio, a disciplina de 

Espanhol como opção de segunda Língua Estrangeira Moderna a ser cursada em 2022. 

Este formulário de matrícula deverá ser preenchido e entregue junto ao material de 

matrícula e/ou rematrícula. 

 

OBS.: Os horários das aulas no contraturno serão comunicados oportunamente.  
 
 
Eu _____________________________________________________________________, 

responsável pelo(a) estudante _______________________________________________ 

________________________, matriculado(a) na ______ série do Ensino Médio em 

2022, venho requerer a sua matrícula na disciplina de Língua Estrangeira Moderna - 

Espanhol. Declaro, também, estar ciente de que a efetivação desta matrícula, 

obrigatoriamente, torna a disciplina parte integrante do currículo escolar com todas as 

exigências, ou seja, frequência e aproveitamento escolar (conforme Lei 11.161/05, que 

rege o ensino da Língua Espanhola no Brasil). 

 

Curitiba, ______ de ______________________ de _________. 

 

___________________________________            ___________________________________ 

      Assinatura dos pais e/ou responsáveis    Assinatura do(a) estudante 

                        


