COLÉGIO PARANAPUÃ ABRE MATRÍCULAS PARA 2016
ALUNOS NOVOS:
TURMAS REGULARES
1° ao 5° ano
(Ensino Fundamental I)

6° ao 9° ano
(Ensino Fundamental II)

1ª à 3ª série
(Ensino Médio)

TURMAS PREPARATÓRIAS
Escolas Técnicas
Alunos que vão cursar o 9° ano em 2016.

3ª série E.M./Prévestibular
Alunos que vão cursar a 3ª série em 2016 ou que já
concluíram o Ensino Médio.

EM 2016 OFERECEMOS AS SEGUINTES OPÇÕES DE TURNOS:
1º turno:

7:30 às 12:00 (1° ao 5° ano do EF)
7:00 às 12:00 (6º ao 9º ano do EF)

1º turno:

7:00 às 13:30 (2ª série do EM)
7:00 às 12:45 (1ª série do EM)

2º turno:

13:00 às 17:30 (1º ao 5º ano do EF)
13:00 às 18:00 (6º ao 9º ano do EF)

2º turno:

13:00 às 19:30 (2ª série do EM)
13:45 às 19:30 (1ª série do EM)
13:45 às 19:30 (9° ano Preparatório)

Integral: Com início às 7:00 e término variado, até, no
máximo, 19:30 (3ª série do EM/Pré-Vestibular)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
•

Para a renovação e matrículas novas, deverão ser entregues, impreterivelmente, no ato da matrícula, os
seguintes documentos, de acordo com o Art. 96, do Regimento Escolar:
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03 fotos 3 x 4;
xerox da certidão de nascimento;
xerox do RG e CPF do responsável;
xerox do comprovante de residência;
declaração de escolaridade;
histórico escolar; (entrega no prazo máximo de 45 dias, a partir do primeiro dia letivo);
relatório médico para isenção de Educação Física, se for o caso;
documento contendo tipo sanguíneo e fator RH;
xerox da identidade do aluno, quando for o caso (alunos de 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do
Ensino Médio);
xerox do CPF para alunos da 3ª série do Ensino Médio;
prova de que está em dia com as obrigações militares, para o aluno maior de 17 anos do sexo masculino;
prova de quitação eleitoral, do aluno maior de 18 anos, quando se tratar de brasileiro nato ou naturalizado.

Outras informações, na Secretaria do Colégio, de segunda a sextafeira, de 07:00 às 17:00h.
Rua Jaime Perdigão, 438– Ilha do Governador
Rio de Janeiro  RJ  cep. 21920240
ou pelo telefone: (21)24624946.

