Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó

COMUNICADO SOBRE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O ANO DE 2018
Senhores Pais ou Responsáveis,
Estamos finalizando o ano letivo de 2017 e no intuito de facilitar o processo de matrícula para o ano de 2018,
vimos informar o que adiante se segue:
1. Divulgação do Resultado Final:
• Dia 30 de novembro de 2017 – Ensino Fundamental II e Ensino Médio;
• Dia 04 de dezembro de 2017 – Ensino Fundamental I.
2. Da Recuperação Final:
2.1 As aulas de recuperação ocorrerão no período de 04 a 22 de dezembro de 2017;
2.2 No dia 04 de janeiro de 2018 serão entregues os boletins com os resultados da recuperação final,
no horário de 08h00 às 12h00.
3. Do período de Matrícula:
3.1 Os alunos veteranos aprovados por média receberão os envelopes de matrícula no dia da
divulgação dos resultados finais conforme calendário supracitado;
3.2 As matrículas dos alunos veteranos aprovados por média serão realizadas no período de 12 a 15
de dezembro de 2017, no horário de 08h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30;
3.3 Os alunos de recuperação receberão os envelopes de matrícula no dia da divulgação do resultado da
recuperação final (04/01/2018), no horário de 08h00 às 12h00;
3.4 As matrículas dos alunos em recuperação serão realizadas nos dias 05 e 08 de janeiro de 2018,
no horário de 08h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30.
Obs.: Para o ano letivo de 2018, o 3º ano do Ensino Médio funcionará no sistema de Tempo Integral.
4. Dos procedimentos para matrícula:
a) Recebimento do envelope de matrícula contendo os seguintes documentos: Informativo, ficha de
matrícula e Acordo de Responsabilidade Mútua;
b) Pagamento da taxa (na tesouraria do CPMGEF) referente ao Grêmio Estudantil e apresentação do
comprovante bancário do pagamento da taxa de matrícula/2018 e quitação das mensalidades do ano
de 2017, com registro do Nada Consta (carimbo da tesouraria) na ficha de matrícula;
c) Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio deverão devolver os livros
didáticos no Banco do Livro do CPMGEF, onde receberão o registro do Nada Consta (carimbo da
seção multimeios) na ficha de matrícula;
d) Entrega do material escolar no ginásio (conforme item 5), com registro do Nada Consta (carimbo do
almoxarifado) na ficha de matrícula;
e) Entrega da documentação exigida para a matrícula:
• Ficha de matrícula e Acordo de Responsabilidade Mútua devidamente preenchidos;
• Apresentação de um Atestado Médico para os alunos inaptos à prática de Educação Física;
• 03 (três) fotos 3x4 atuais, fardado e cabeça descoberta (sem boina/bibico), com cabelo
cortado (no caso do aluno do sexo masculino) e cabelo preso tipo rabo-de-cavalo ou coque
para as alunas. Não aceitamos fotos em desacordo com o Regulamento Disciplinar do
CPMGEF, bem como não serão aceitas fotos xerocopiadas;

•

•

Cópia do RG e CPF para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º anos do
Ensino Médio (os alunos que já entregaram nos anos anteriores, deverão apresentar nada
consta da Secretaria);
Cópia do Cartão Bolsa-família para os alunos cadastrados em algum programa do Governo;

5. Material necessário para efetivação da matrícula:
Os alunos veteranos deverão entregar 01 (uma) Resma de papel ofício 2.
6. Outras informações importantes:
• A renovação de matrícula só estará assegurada com o cumprimento de todas as obrigações e o
pagamento das contribuições a que estão sujeitos os alunos, o que deverá ser atestado pela tesouraria,
biblioteca, multimeios e secretaria do CPMGEF.
• Solicitamos a conferência dos dados pessoais existentes na ficha de matrícula constante no envelope e,
em caso de alteração de qualquer informação, a correção deverá ser feita (à caneta) na própria ficha.
7. Início do Ano Letivo de 2018:
O ano letivo de 2018 terá início no dia 22 de Janeiro, nos horários já estabelecidos para os turnos da
manhã (06h50min) e da tarde (12h45min).
Agradecemos a sua compreensão e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Secretaria do CPMGEF.

