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Caro leitor,  

Este boletim quinzenal foi criado para divulgarmos de forma mais ágil as 
informações dentro de nosso campus.  Por aqui, você vai se manter informado 

sobre os eventos que acontecerão e, também, sobre os que já rolaram no nosso 

campus. Para o nosso boletim ficar rico de informações dependemos da 

colaboração de toda comunidade escolar, envie suas informações para 
comunicar2@cp2.g12.br até o dia 25/06/2018 para divulgarmos no próximo 

boletim. 
 

Fique ligado! 
As reuniões com responsáveis ocorrerão nas datas abaixo, às 

7h30, no Auditório do Bloco C. 

12/06/2018 - 2ª e 3ª séries do Ensino Médio; 

13/06/2018 - 1ª série do Ensino Médio; 

14/06/2018 - 9º ano do Ensino Fundamental; 

15/06/2018 - 8º ano do Ensino Fundamental. 

Obs.: As reuniões para o 6º e 7º anos ocorreram 

antes do início do ano letivo. 

 

O Projeto Espaço Aberto, da Escola de Música, 

informa a comunidade escolar que a 

apresentação do dia 8/6 foi remarcada para o 

dia 6/7. Esperamos vocês para esse momento 

onde os alunos do curso técnico de Música 

apresentam seus repertórios. 

 

 O Laboratório de Autoconhecimento e 

Linguagens (LAL) convida toda a comunidade 

escolar para o Primeiro Encontro Vivencial, no 

dia 20/6, das 16h às 18h, na sala de dança do 

Complexo Esportivo. 

 

Em breve, teremos o recital de piano dos ex-

alunos Laís Reis e Victor Goulart. Laís se formou 

no Curso Técnico em 2014 e Victor na turma de 

2015. Atualmente, eles cursam bacharelado 

em Piano, na UFRJ e na UNIRIO, 

respectivamente. 

 

 

 

Comunicados Importantes 

Calendário do SISU 2018 foi div ulgado. 

As inscrições serão de 12/06 a 15/06. 
Saiba mais em http://sisu.mec.gov .br 

O Calendário da 1ª certificação sofreu   
alteração. A primeira prov a será no 
dia 18/06. Confira o nov o calendário 
no Blog do campus. 

Prorrogadas as inscrições para o 
Programa de Monitoria até o dia 12 de 
junho. As inscrições dev em ser 
realizadas no Sesop. 

 

Curiosidades 

Você sabe cantar a tabuada?  

 

Ao Pedro II, tudo ou nada? 

Tudo! 

,Então como é que é? 
Tabuada! 

Três v ezes nov e, v inte e sete. 
Três v ezes sete, v inte e um. 
Menos doze ficam nov e. 

Menos oito fica um! 
Zum! Zum! Zum! 

Paratibum! 
Pedro II! 

 
Em solenidade comemorativ a do 
centenário do Colégio foi executado e 
cantado, pela primeira v ez, o Hino dos 
Alunos do Colégio Pedro II, sob a regência 
da professora Maria Eliza de Freitas Lima, 

com música do maestro Antônio Francisco 
Braga e letra do bacharel do externato 
Hamilton Elia. 
 
Inspirado na retumbância das peças 
marciais e na letra de exaltação do 
passado e certeza do futuro, seus v ersos 
acompanham a intensidade da harmonia 

e são recheados de símbolos do 
positiv ismo, expressando, como forma de 
reconhecimento escolar, o compromisso 
das nov as gerações com as gerações 
anteriores, de homens que colocaram o 
nome do Colégio nas altas esferas 
políticas e culturais do país. Saiba mais em: 
cp2.g12.br. 
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Aconteceu na última quinzena 
 

ONHB - Olimpíada Nacional em História do Brasil 
Em maio, teve início a primeira fase da 10ª edição da ONHB (Olimpíada Nacional em História do Brasil). Este ano, Realengo 

II começou a competição sendo representado por 18 equipes, cada uma contando com três estudantes e um professor 

orientador, disputando com um total de 14,3 mil equipes de todo o país. No momento, a competição se encontra na 4ª fase, 

e nove equipes do campus ainda estão no páreo, acreditando firmemente em sua participação na grande final, que será 

realizada na Unicamp (SP). 

 

Festclip 

Foi realizado nos dias 9 e 11/5, na Mediateca de Francês Paulo Rónai, a exibição de clips musicais e a 

realização de um concurso de produção artística. Os alunos participaram com muito entusiasmo e 

alegria! Veja mais fotos na página da Mediateca no blog do Campus. 

 

Campus Realengo II marcou presença em conversa com Lázaro Ramos  

Estudantes dos campi Realengo II, São Cristóvão II e III, Engenho Novo II, Humaitá II, Tijuca II e Niterói 

participaram de um bate-papo com o ator e escritor Lázaro Ramos, no dia 9/5, no Complexo de São 

Cristóvão.  Lázaro falou sobre seu livro ‘Na minha pele’, lido por estudantes do 8º e 9º ano nas aulas de 

Português. O ator trocou experiências com um público de cerca de 700 pessoas, e passou mensagens de 

incentivo, empoderamento e resistência.  Saiba mais no blog  Conexão CP2. 

 

Processo Seletivo do PROVOC/FIOCRUZ 

No dia 10/5, teve início o Processo Seletivo 2018 do Programa de Vocação Científica 

da Fiocruz, com uma reunião destinada aos estudantes interessados. O Provoc divide-

se em duas etapas: Iniciação e Avançado. A primeira busca familiarizar os alunos com 

as principais técnicas e objetos de pesquisa de ciência e tecnologia. Na etapa seguinte, 

os alunos assumem a execução de atividades, supervisionados por seus orientadores 

por um período de 12 meses. Mais em: sesopr2.blogspot.com. 

 

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

No dia 18/5, o Colégio Pedro II participou pela décima primeira vez da Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica. A prova aconteceu no Napne do campus com alunos do Ensino Médio 

e do Fundamental. Os alunos participantes estão muito confiantes e acreditam na possibilidade da 

conquista de uma medalha de ouro.  

 

Trilha na Pedra do Telégrafo 

No dia 23/5, a equipe de Educação Física organizou uma trilha à Pedra do Telégrafo, em Pedra de Guaratiba. 

Estudantes, professores, a equipe do Napne e membros da direção, participaram da atividade, que reuniu 

um grupo de mais de 130 pessoas. 

 

Formatura 9º Ano – 2017 

A formatura das turmas do 9° ano aconteceu no dia 25/5 e foi um sucesso! A greve dos caminhoneiros 

não afetou a solenidade que teve como mestre de cerimônia o ex-aluno Daniel Calarco, que atualmente 

cursa direito na FGV. A solenidade contou também com a passagem do Pelotão da Bandeira. 
 

OBMEP – 2018 

No dia 5/6, alunos do campus realizaram a prova da 1ª fase da OBMEP 2018. Tivemos a participação de cerca de 

400 alunos de todas as séries, que demonstraram muita confiança e segurança na resolução das questões. Vamos 

continuar na torcida pelos nossos estudantes nas próximas fases. 

 

 

Expediente: 
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