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COLÉGIO PEDRO II 

CAMPUS REALENGO II 

Secretaria Acadêmica 

 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2020 

 
Sr.(ª) Responsável, 

  

A renovação de matrícula dos estudantes do Campus Realengo II do Colégio Pedro II para o ano letivo de 

2020 ocorrerá no período compreendido entre os dias 04 e 09 de novembro de 2019, de acordo com o calendário 

abaixo. Lembramos que a renovação se constitui como ato de confirmação de matrícula para o ano letivo de 2020. 

Não sendo realizada, a situação escolar do(a) estudante ficará irregular e o mesmo será impedido(a) de participar das 

atividades escolares do próximo ano letivo.    

 

Quem pode realizar a renovação de matrícula? 

Responsável legal do aluno, munido de documento de identidade original. Caso contrário, far-se-á necessária a 

apresentação de procuração com reconhecimento de firma.  

Quais documentos devem ser apresentados na renovação de matrícula? 

 Requerimento e formulários preenchidos e assinados; 

 01 foto recente do(a) aluno(a) devidamente uniformizado (o emblema do colégio deverá estar visível na foto) 

 

Quando efetivar a renovação de matrícula do estudante? 

A renovação de matrícula será realizada na Secretaria Acadêmica do Campus Realengo II entre os dias 04 e 08 de 

novembro de 2019, das 08:00h às 17:00h, conforme calendário abaixo. Caso ocorra algum imprevisto e não seja 

possível o comparecimento no dia agendado, a renovação poderá ser efetivada no dia 09 de novembro (sábado), das 

09:00h às 15:00h, última data programada, sendo atendidos o Ensino Fundamental, o Ensino Médio Regular e o 

Ensino Médio Integrado. 

 

Data Série/Ano (referente à série atual) Horário 

04/11/2019 (segunda-feira) 6º e 7º ano do Ensino Fundamental 08:00h às 17:00h 

05/11/2019 (terça-feira) 8º e 9º ano do Ensino Fundamental 08:00h às 17:00h 

06/11/2019 (quarta-feira) 1ª série do Ensino Médio Regular e Integrado 08:00h às 17:00h 

07/11/2019 (quinta-feira) 2ª série do Ensino Médio Regular e Integrado 08:00h às 17:00h 

08/11/2019 (sexta-feira) 5º ano do Ensino Fundamental 08:00h às 17:00h 

 

Observações: 

1) Para dar celeridade aos procedimentos de Renovação de Matrícula, solicitamos que os responsáveis 

compareçam, preferencialmente, no respectivo turno de estudo do aluno.   

2) O requerimento e os formulários de Renovação de Matrícula serão entregues aos alunos em sala de 

aula entre os dias 21 de outubro e 01 de novembro de 2019. Caso o aluno não receba a documentação 

nesse período, o responsável deve comparecer à Secretaria Acadêmica para retirada dos formulários. 

3) Os pedidos de Transferências de Campus e de Turno poderão ser solicitados no Setor de Protocolo do 

Campus entre os dias 04/11/19 e 09/11/19. 

 

Em caso de dúvidas entrar em contato com a Secretaria Acadêmica do Campus através do e-mail: 

secretariacr2@cp2.g12.br 

 

 

SECRETARIA ACADÊMICA 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 


