
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II

CAMPUS ENGENHO NOVO II

Assunto: Renovação de Matrícula 2022/2023
Novembro/2022

Sr.(ª.) Responsável

Solicitamos a presença de V.S.ª na Secretaria do Campus para proceder a Renovação de
Matrícula do seu filho para o ano letivo de 2023, de acordo com o Calendário encaminhado por e-mail e
divulgado nos canais oficiais do campus.

Ao renovar a matrícula, o responsável formaliza o seu interesse em manter o seu filho
estudando na Instituição, independentemente do resultado que ele obtenha ao final do ano
letivo, e por este motivo, ela acontece antes do final do Processo Pedagógico.

É importante observar que o não comparecimento do responsável nas datas previstas para a
Renovação de Matrícula resultará no cancelamento da matrícula do aluno.

O responsável comparecerá na data e horário indicados para o ano/série que seu filho está
cursando atualmente. O ato da matrícula implica na aceitação das normas e regras da Instituição
que são de amplo conhecimento da comunidade escolar.

A Renovação de Matrícula tem por finalidade assegurar apenas a vaga do aluno, sendo a
definição do turno uma prerrogativa da Escola, quando houver necessidade de movimentação de
alunos, visando uma melhor distribuição do efetivo discente entre os turnos diurnos. A Direção
procura sempre preservar o turno de origem, promovendo algumas mudanças somente em
situações especiais.

No ato da renovação, deverão ser entregues três fotos recentes, tamanho 3X4, do aluno
devidamente uniformizado e os documentos que acompanham esta Circular preenchidos. A renovação
não será efetivada sem a entrega das fotos e da documentação solicitada.

INSTRUÇÕES

❖ Leia com atenção todos os documentos;
❖ Preencha COM LETRA DE FORMA os documentos em anexo e assine no lugar apropriado;
❖ Compareça à Secretaria no dia e horário marcados para a matrícula da série atual do aluno;
❖ Devolva todos os documentos preenchidos;
❖ Solicite o recibo de matrícula após a conferência dos documentos.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

❖ Três(03) fotografias coloridas, modelo 3x4, com uniforme oficial do Colégio Pedro II;
❖ A ausência da entrega de foto, impossibilita a emissão da caderneta escolar e o acesso à biblioteca.
❖ Todos os documentos preenchidos para a matrícula.

NORMAS E PROCEDIMENTOS DISCENTES

1) UNIFORME ESCOLAR

a) O uso do uniforme escolar completo é obrigatório para o corpo discente de todos os campi do
Colégio Pedro II, conforme modelo oficial, e deve obedecer às normas estabelecidas na Portaria nº
3638, de 18 de novembro de 2019.



UNIFORME ESCOLAR COMPLETO

1 Camisa branca tradicional ou camisa branca com viés
azul

2 Calça de brim azul marinho ou saia de seis machos, de
tergal / gabardine azul marinho

3 Meias brancas

4 Sapatos ou tênis pretos, sem saltos adereços ou
desenhos de outra cor

5 Emblema da série em curso costurado no bolso da
camisa

6 Casaco liso azul marinho ou preto ou branco ou cinza

b) Não serão admitidas calças rasgadas, sem bainha ou com bainha desfiada, jeans (mesmo tingidas),
desbotadas ou com apliques, adereços, pespontos ou bordados.

c) Caso seja necessário o uso de camisas por baixo da camisa oficial da Instituição, ela deverá ser
TOTALMENTE BRANCA ou a do uniforme de Educação Física.

d) Não é permitido o uso de acessórios tais como bonés, chapéus, gorros, boinas, correntes ou
adornos similares.

e) Caso seja necessário o uso de cinto, o mesmo deverá ser preto. Quando do uso da saia, o cinto
deverá ser azul marinho, no tecido da saia.

f) O aluno só poderá assistir às aulas e participar de qualquer atividade educativa no Colégio Pedro II,
em qualquer campus, devidamente uniformizado e portando a caderneta escolar.

g) Conforme a portaria nº 3.639, de 18 de novembro de 2019, nas aulas de Educação Física, deve ser
usado por todo o corpo discente o uniforme específico para este fim, constituído de
bermuda/calça/calça legging, camisa sem manga/camisa com manga específica e oficial do Colégio
Pedro II, meias brancas e tênis apropriado para a prática de atividade física. Opcionalmente,
também poderá ser utilizado o conjunto de frio, composto por calça e casaco. As descrições das
peças, assim como as imagens dos novos uniformes, estão em anexo da Portaria emitida pelo
Reitor do Colégio Pedro II.

❖ No dia da aula de Educação Física, a critério da Direção, poderá admitir-se o ingresso dos alunos
com tênis brancos.

❖ Nos Campi II, o uniforme de Educação Física só poderá ser usado por ocasião das aulas de
Educação Física.

h) De acordo com a Portaria nº 3638 de 18 de novembro de 2019, é vedado ao corpo discente do
Colégio Pedro II transitar ou permanecer nos espaços de qualquer dos Campi e da Educação
Infantil trajando camisas, calças, jaquetas ou qualquer indumentária de clubes esportivos ou
associações recreativas, mesmo que por baixo da camisa oficial da Instituição.

2) ENTRADA E SAÍDA

a) As aulas têm duração de 40 (quarenta) minutos, nos 1º e 2º turnos, sendo o mesmo para o
PROEJA e aos sábados.

b) Haverá tolerância de até 10 (dez) minutos, no 1º tempo de aula, para a chegada à portaria do
Campus, após esse período de tolerância o aluno perderá a 1ª aula do dia.

c) No caso de atraso para o primeiro tempo, o aluno só poderá entrar na escola no início do 2º tempo
de aula, sem tolerância de 10 minutos. (Não será permitida a entrada do aluno após o início do 2º
tempo).

d) Entradas e saídas em horários especiais, diferentes do horário da turma/ série do aluno, só serão
concedidas mediante solicitação POR ESCRITO, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL,
preferencialmente grampeada à caderneta escolar, a ser confirmada pela organização escolar e/ou
SOEP.



3) CADERNETA ESCOLAR

a) A caderneta escolar ou crachá eletrônico é o documento oficial de identificação escolar do aluno do
Colégio Pedro II.

b) É obrigatória sua apresentação à entrada do Campus ou sempre que solicitada.
c) A caderneta escolar deverá ser mantida limpa, sem rasuras, rabiscos, desenhos ou anotações

indevidas. O mau estado de conservação do citado documento é considerado falta e implicará na
solicitação de 2ª via remunerada.

d) Em caso de extravio, perda ou roubo, o responsável pelo aluno deverá requerer 2ª via da
caderneta no prazo de 48 horas através de:

GRU – GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
UNIDADE GESTORA (UG): 155636
GESTÃO: 15201 – COLÉGIO PEDRO II
CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 28832-2 – SERVIÇOS EDUCACIONAIS
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 022013

4) AÇÕES DISCIPLINARES

a) Os responsáveis por alunos que incorrerem em sucessivas faltas de material escolar serão
convocados à escola.

b) Deverá ser observado o disposto nos Artigos 4º e 6º do Código de Ética Discente do Colégio Pedro
II, instituído pela Portaria nº 1886, de 13 de junho de 2017. O não cumprimento dos deveres do
estudante serão objeto das sanções disciplinares previstas no artigo 7º do mesmo documento.

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp


HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

1º TURNO

DE 2ª A 6ª FEIRA

1º TEMPO 07h00 às 07h40

2º TEMPO 07h40 às 08h20

3º TEMPO 08h20 às 09h00

4º TEMPO 09h00 às 09h40

INTERVALO 09h40 às 10h00

5º TEMPO 10h00 às 10h40

6º TEMPO 10h40 às 11h20

7º TEMPO 11h20 às 12h00
Observações:

Até 07h10 (tolerância).
Para os alunos atrasados, a entrada para
o 2º tempo será às 07h40 (sem
tolerância).

SÁBADO

1º TEMPO 07h00 às 07h40

2º TEMPO 07h40 às 08h20

3º TEMPO 08h20 às 09h00

4º TEMPO 09h00 às 09h40

RECREIO 09h40 às 10h00

5º TEMPO 10h00 às 10h40

6º TEMPO 10h40 às 11h20
Observações:

Até 07h10 (tolerância).
Para os alunos atrasados, a entrada para
o 2º tempo será às 07h40 (sem
tolerância).

2º TURNO

DE 2ª A 6ª FEIRA

1º TEMPO 13h00 às 13h40

2º TEMPO 13h40 às 14h20

3º TEMPO 14h20 às 15h00

4º TEMPO 15h00 às 15h40

INTERVALO 15h40 às 16h00

5º TEMPO 16h00 às 16h40

6º TEMPO 16h40 às 17h20

7º TEMPO 17h20 às 18h00
Observações:

Até 13h10 (tolerância).
Para os alunos atrasados, a entrada para
o 2º tempo será às 13h40 (sem
tolerância).

SÁBADO

1º TEMPO 12h00 às 12h40

2º TEMPO 12h40 às 13h20

3º TEMPO 13h20 às 14h00

4º TEMPO 14h00 às 14h40

RECREIO 14h40 às 15h00

5º TEMPO 15h00 às 15h40

6º TEMPO 15h40 às 16h20
Observações:

Até 12h10 (tolerância).
Para os alunos atrasados, a entrada para
o 2º tempo será às 12h40 (sem
tolerância).





COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS ENGENHO NOVO II

TERMO DE ADITAMENTO
À RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2022/2023

Aluno(a)_________________________________ Turma: _____ Turno: ___

Eu, ________________________________________________________, responsável
pelo aluno(a) acima, neste ato de Renovação de Matrícula para o ano letivo de 2023,
declaro estar ciente que a renovação de matrícula tem por finalidade assegurar apenas a
vaga do aluno, sendo a definição do turno uma prerrogativa da Escola, quando houver
necessidade de movimentação de alunos, visando uma melhor distribuição do efetivo
discente entre os turnos diurnos, da estrutura administrativa e pedagógica do Colégio
Pedro II – Campus Engenho Novo II. Declaro ainda que estou ciente de que o campus
viabiliza como forma de maior assimilação dos conteúdos programáticos, as atividades
pedagógicas, listadas abaixo, em turno oposto ao que o(a) aluno(a) estuda.
❖ Provas de Recuperação;
❖ Aulas de reposição de conteúdo;
❖ Aulas práticas de laboratórios (Ensino Médio Regular);
❖ Outras atividades de cunho pedagógico.

Declaro, também, estar ciente da possibilidade de aulas regulares em turno oposto,
bem como a possibilidade de extensão do turno com os tempos 0 (para o turno da tarde,
das 12h20 às 13h) ou 8º tempo (para o turno da manhã das 12h às 12h40).

Por fim, declaro que autorizo a criação do e-mail institucional (.edu) para o (a)
estudante e estou ciente da possibilidade de publicação de fotos ou vídeos utilizando a
imagem do(a) aluno(a) em situações compatíveis com a prática pedagógica do colégio,
envolvendo Ensino, Pesquisa e Extensão, a fim de divulgar atividades e trabalhos
realizados no âmbito da instituição.

Rio de Janeiro, _____ de ___________________  de  20___.

_________________________________________________

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

(A Renovação de Matrícula não será efetivada sem a entrega deste documento)





COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS ENGENHO NOVO II

FICHA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS INFORMATIVOS DO ALUNO

IDENTIFICAÇÃO

Nome: ________________________________________________________________________

CPF: (Trazer cópia) ______________________ Data de nascimento: ____/____/______

Naturalidade: __________________________ Telefone / Cel: __________________________

Endereço: ____________________________________________________________________

Bairro: _____________________________ CEP: __________________________

Cidade: ________________________________

INFORMAÇÕES FAMILIARES

Com quem o aluno mora?
(    ) pais (    ) mãe (    ) pai (    ) parentes
(    ) outras situações: ________________________________

Responsável legal: ______________________________________________________________

Grau de Parentesco: ______________________________

Local de trabalho: ______________________________ Profissão: ____________________

Tel(s): ____________________________ Horário: _____________________

Responsável legal: ______________________________________________________________

Grau de Parentesco: ______________________________

Local de trabalho: ______________________________ Profissão: ____________________

Tel(s): ___________________________ Horário: _____________________

Em caso de URGÊNCIA, ligar para:
1. Nome: ________________________________________ Tel./Cel.: ____________________

2. Nome: ________________________________________ Tel./Cel.: ____________________

E-MAIL DO RESPONSÁVEL LEGAL (Por favor, escrever com letra de forma.)

_______________________________________________________________________________

OBS.: A Direção envia Circulares e Comunicados aos responsáveis através do
endereço eletrônico cadastrado. Para garantir o acesso às informações importantes
da Instituição, solicitamos que os responsáveis atualizem o cadastro de e-mail para
contato sempre que houver alteração do mesmo.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

a) Realiza alguma atividade fora da escola? ______ Quais? _______________________

b) Apresenta algum problema de saúde? ______ Quais? _________________________

c) Está fazendo algum tipo de tratamento? Se afirmativo, apresentar documento
comprobatório.

O aluno está apto a prática de Educação Física? ( ) SIM ( ) NÃO Se negativo,
apresentar documento comprobatório.

OUTRAS INFORMAÇÕES

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Rio de Janeiro, _____ de ___________________  de  20___.

____________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

(A Renovação de Matrícula não será efetivada sem a entrega desta ficha)


