
 

 

 

Ministério da Educação 
Colégio Pedro II 

Reitoria 

 
PORTARIA Nº 1.794, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020. 

 
Dispõe sobre a renovação de matrícula dos discentes em todos os 
Campi e no Centro de Referência em Educação Infantil Realengo.  

 
 
O REITOR DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892, de 

29 de dezembro de 2008 e nomeado pelo Decreto Presidencial de 4 de setembro de 2018, publicado no 

Diário Oficial da União de 5 de setembro de 2018, Seção 2, página 1, e, considerando:  

 

• a pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19) e a continuidade dos casos de infecção no 

Brasil; 

• a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 

Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19); 

• a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 

(2019-nCoV); 

• o Decreto nº 46.984, de 20 de março de 2020, que decretou o estado de calamidade pública no 

estado do Rio de Janeiro em decorrência do novo coronavírus (COVID-19) e 

• o calendário de renovação de matrículas nos Campi e no Centro de Referência em Educação 

Infantil Realengo prevista para este mês. 

 
R E S O L V E: 

 
 

Art. 1º Determinar a todos os Diretores-Gerais dos Campi e à Coordenadora Setorial do Centro 
de Referência em Educação Infantil Realengo/CREIR, a manutenção automática de todas as matrículas 
para o ano de 2021. 
 

Parágrafo único. A manutenção automática de matrícula também será efetuada para os alunos 
concluintes da 3ª série do Ensino Médio Regular ou Integrado. 
 

Art. 2º Novo documento orientador e calendário sobre a renovação de matrícula será divulgado 
após o planejamento 2021. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art.4º Revogam-se as disposições em contrário. 
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