
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II 
CAMPUS TIJUCA II

DECLARAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE CONCLUSÃO 
ANO LETIVO 2022

Declaro, para fins de certificação antecipada, ser aluno(a) concluinte do Ensino Fundamental
ou do Ensino Médio (Regular, técnico ou PROEJA) e ter completado, no ano letivo de 2022,
os  requisitos  legais  de  frequência  mínima,  de  carga  horária  de  estágio  obrigatório  e  de
apresentação/entrega de trabalho de conclusão, conforme exigência de cada  curso, de acordo com
as Portarias nº 2.700, de 21 de outubro de 2022 e nº 3.237/2022, de 28 de novembro de
2022. 

Declaro igualmente estar ciente de que:

1. Entende-se  como  certificação  antecipada  aquela  conferida,  em  caráter
excepcional,  a  partir  do cômputo de aproveitamento mínimo nas  atividades pelo
Colégio Pedro II e frequência total mínima de 75%, conforme previsto em lei. 
2. O(A)  estudante concluinte  deverá  ter  média  mínima anual  de  5,0  pontos
após computadas a 1ª, a 2ª e a 3ª Certificação, em todas as disciplinas, incluindo as
avaliações de recuperação, até a data de 23 de dezembro de 2022. 
3. A  necessidade  de  apresentar  a  documentação  conforme  previsto  no

Parágrafo Único do Art.3º da Portaria 2.700/2022:

(  )Aprovação no SISU, PROUNI, FIES;
(  )Aprovação em Instituição de Ensino Pública ou Privada
(  )Aprovação em processo de seleção em Escolas Militares
(  )Aprovação em concursos para provimento de cargos públicos
(  )Aceite em universidade no exterior
(  )Admissão em mercado formal de trabalho, com comprovação por meio de cópia 
do contrato de trabalho ou cópia da folha de admissão da Carteira de Trabalho.
(  )Exercício de trabalho informal, com comprovante ou autodeclaração anexada à 
solicitação; 
(  )Problemas de saúde e licença-maternidade, com comprovante anexado à
solicitação

Em caso de discordância das afirmações acima, o certificado não será emitido.

Data (dia/mês/ano):       /      /             .

Assinatura do(a) aluno(a) ou assinatura do responsável
legal (caso a (o) estudante seja menor de idade)


