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Informação nº 1/2020/SEDUC-EEEFMTPVH

A Secretaria do Colégio Tiradentes da Polícia Militar - Unidade I em Porto Velho, vem através
deste documento, convocar os pais ou responsáveis por alunos do CTPM-I, para a REMATRÍCULA que
ocorrerá por meio de agendamento conforme cronograma abaixo.

1. Considerando o estado de calamidade pública em nosso estado pela Pandemia COVID-
19, conforme DECRETO N° 25.470, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020;

2. Considerando que o distanciamento social em locais públicos con�nua obrigatório;

3. Convocamos os pais ou responsáveis por alunos do Colégio Tiradentes I para realizarem a
rematrícula para o ano le�vo  de 2021;

4. Fica condicionado o recebimento dos livros para o ano le�vo 2021, quando o pai ou
responsável realizar a entrega dos livros an�gos na primeira semana de aula do ano subsequente;

5. O pai ou responsável que �ver com pendência de documentações, deverá o mesmo
apresenta-los no ato da rematrícula;

6. O pai ou responsável deverá ficar atento ao cronograma de rematrícula para que não perca o
prazo;

7. O Responsável pelo aluno que �ver mais de um filho e em séries diferentes, deverá seguir
rigorosamente o cronograma de rematrícula, tendo em vista a logís�ca e o método de organização para
acontecimento das mesmas;

8. Os pais ou responsáveis pelo estudante que não comparecer no ato desta convocação, deverá
aguardar novo chamado para que efe�ve a rematrícula do aluno; 

9. Informamos que as Rematrículas se darão conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA REMATRÍCULA 2020

Ano Dia Horário

Pré II 16/11/2020 08h00

1º ano E.Fundamental 16/11/2020 08h00

2º ano E.Fundamental 16/11/2020 10h00



3º ano E.Fundamental 17/11/2020 08h00

4º ano E.Fundamental 17/11/2020 10h00

5º ano E.Fundamental 18/11/2020 08h00

6º ano E.Fundamental 18/11/2020 10h00

7º ano E.Fundamental 19/11/2020 08h00

8º ano E.Fundamental 19/11/2020 10h00

9º ano E.Fundamental 20/11/2020 08h00

1º ano Ensino Médio 20/11/2020 09h00

2º ano Ensino Médio 20/11/2020 10h00

 
Mais Informações:
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DANIEL MARQUES RAMIRES - CB PM

Secretário Escolar

Colégio Tiradentes da Polícia Militar - Unidade I

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MARQUES RAMIRES, Secretário(a) Escolar, em
23/10/2020, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0014242804 e o código CRC 6449631E.

Referência: Caso responda este Informação, indicar expressamente o Processo nº 0029.422173/2020-19 SEI nº 0014242804

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

