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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 
DIREÇÃO-GERAL 
DIRETORIA DE ENSINO 

 

EDITAL  Nº  3/ 2011 

ADMISSÃO AO 6º ANO (ANTIGA 5ª SÉRIE) DO ENSINO FUNDAMENTAL 

* 2 0 1 1 / 2 0 1 2 * 

ANEXO I 

CALENDÁRIO DO PROCESSO DE ADMISSÃO A NOVOS ALUNOS 

 

EVENTO DATA HORÁRIO/ LOCAL 

Solicitação de isenção 

(exclusivamente na Unidade Escolar) 

De 1º a 3 de agosto de 2011  

(de 2ª a 4ª feira) 

De 10 às 16h, na Unidade Escolar para 

a qual deseja se inscrever 

Inscrições  

(exclusivamente pela internet) 
De 4 a 17 de agosto de 2011 

A partir de 10h de 04/08/11  

até 16h de 17/08/11 

Resultado dos pedidos de isenção 12 de agosto de 2011 (6ª feira) 

Divulgação a partir de 14h, na 

Unidade Escolar na qual foi realizado 

o pedido e pela internet 

Listagem nominal dos candidatos e 

divulgação de local (endereço) de 

realização da Prova de Matemática 

13 de setembro de 2011 

(3ª feira) 
Divulgação a partir de 10h 

Inscrições não validadas 
De 19 a 21 de setembro de 2011  

(de 2ª a 4ª feira) 
De 10 às 16h/ Diretoria de Ensino 

Listagem final de inscritos, com liberação 

do Cartão de Confirmação de Inscrição 

para impressão e divulgação das salas 

para realização da Prova de Matemática 

23 de setembro de 2011 

(6ª feira) 
Divulgação a partir de 17h 

Prova de Matemática 
2 de outubro de 2011 

(DOMINGO) 
De 14 às 16h 

Resultados da Prova de Matemática e 

convocação preliminar para a Prova de 

Português, com divulgação de local 

(endereço) de realização da Prova de 

Português 

20 de outubro de 2011 (5ª feira) Divulgação a partir de 14h 

Pedido de vista de prova 24 de outubro de 2011 (2ª feira) Das 10 às 16h 

Cronograma da vista de prova  25 de outubro de 2011 (3ª feira) Divulgação a partir de 14h 

Vista de prova 26 de outubro de 2011 (4ª feira) 
Realização conforme cronograma 

divulgado no dia anterior 

Pedido de revisão de prova 27 de outubro de 2011 (5ª feira) Das 10 às 16h 
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EVENTO DATA HORÁRIO/ LOCAL 

Resultado da revisão de prova, 

convocação final, com liberação de novo 

Cartão de Confirmação de Inscrição para 

impressão e divulgação das salas para 

realização da Prova de Português 

1º de novembro de 2011 

(3ª feira) 
Divulgação a partir de 14h 

Prova de Português 
6 de novembro de 2011 

(DOMINGO) 
De 14 às 16h 

Resultados da Prova de Português 22 de novembro de 2011 (3ª feira) Divulgação a partir de 14h 

Pedido de vista de prova 24 de novembro de 2011 (5ª feira) De 10 às 16h 

Cronograma da vista de prova 25 de novembro de 2011 (6ª feira) Divulgação a partir de 14h 

Vista de prova 28 de novembro de 2011 (2ª feira) 
Realização conforme cronograma 

divulgado no dia anterior 

Pedido de revisão de prova 29 de novembro de 2011 (3ª feira) De 10 às 16h 

Resultado da revisão de prova 1º de dezembro de 2011 (5ª feira) Divulgação a partir de 14h 

Resultado final 6 de dezembro de 2011 (3ª feira) Divulgação a partir de 14h 

1ª convocação  9 de dezembro de 2011 (6ª feira) Divulgação a partir de 14h 

Matrícula de candidatos/  

1ª convocação 

14 e 15 de dezembro de 2011  

(4ª e 5ª feira) 
De 10 às 16h 

2ª convocação 21 de dezembro de 2011 (4ª feira) Divulgação a partir de 14h 

Matrícula de candidatos/  

2ª convocação 
4 de janeiro de 2012 (4ª feira) De 10 às 16h 

3ª convocação  11 de janeiro de 2012 (4ª feira) Divulgação a partir de 14h 

Matrícula de candidatos/  

3ª convocação 
18 de janeiro de 2012 (4ª feira) De 10 às 16h 

4ª convocação 25 de janeiro de 2012 (4ª feira) Divulgação a partir de 14h 

Matrícula de candidatos/  

4ª convocação 
1º de fevereiro de 2012 (4ª feira) De 10 às 16h 

Última convocação Data a ser definida oportunamente, 

em função do início do ano letivo 

Horário e local a serem definidos e 

divulgados oportunamente 

Reunião para matrícula de candidatos/  

Última convocação 

Data a ser definida oportunamente, 

em função do início do ano letivo 

Horário e local a serem definidos e 

divulgados oportunamente 

 


