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A Escola D. Pedro II, pioneira no bairro Cohama, completa, em março de
2022, meio século de excelentes serviços educacionais prestados à
sociedade ludovicense. Uma história consolidada com uma proposta
pedagógica centrada na formação integral do ser humano, enriquecida em
valores, focada nas habilidades socioemocionais e na construção do projeto
de vida do aluno. E assim, prepara o estudante para uma
aprendizagem cada vez mais significativa e para uma boa
convivência na sociedade do século XXI.
Ao longo dos anos, a escola vem se inovando com metodologias ativas,
desenvolvimento de projetos, aulas contextualizadas e implementação de
tecnologias, visando à apropriação do conhecimento para o alcance dos
objetivos educacionais.
Para tanto, conta com uma equipe em constante treinamento,
professores qualificados, material didático com plataforma educacional,
excelente estrutura física, além da valorização da família no processo
educativo.
Uma escola dinâmica, acolhedora e comprometida com a educação do
novo tempo, que tem como ideal primordial educar com amor.
Para informarmos sobre o processo seletivo para novos alunos,
elaboramos este documento que orienta as etapas, planejadas em
observância aos critérios sanitários do protocolo de biossegurança da
escola.
Agende sua visita pelo fone (98)984149573, no horário das 8h às 11h30 e
das 14h30 às 17h. Será um imenso prazer conhecê-los!
Equipe D. Pedro II

CURSOS OFERECIDOS
EDUCAÇÃO INFANTIL
Maternal I - 02 (dois) anos completos até 31 de março de 2022
Maternal II - 03 (três) anos completos até 31 de março de 2022
lnfantil l - 04 (quatro) anos completos até 31 de março de 2022
lnfantil II - 05 (cinco) anos completos até 31 de março de 2022
ENSINO FUNDAMENTAL
1º Ano do Ens. Fundamental - 06 (seis) anos completos até 31 de
março de 2022
2º ao 9° Ano do Ens. Fundamental
ENSINO MÉDIO
1ª e 2ª Série do Ens. Médio
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Ensino Fundamental Séries Iniciais
Ensino Fundamental Séries Finais
Ensino Médio

ETAPAS DA SELEÇÃO
1ª ETAPA
INSCRIÇÃO/AGENDAMENTO DA ENTREVISTA E
AVALIAÇÃO NO SITE: Fazer a inscrição no site da Escola
(www.dpedro.com.br). Após preenchimento da ficha de inscrição,
agendar a entrevista e as avaliações de Língua Portuguesa e
Matemática (2º Ano Ens. Fundamental a 2ª Série do Ensino Médio),
conforme datas e horários disponíveis no site. A entrevista será com
o aluno e seus responsáveis legais.
No dia da entrevista trazer a seguinte documentação:
Cópia da Certidão de Nascimento e RG do(a) aluno(a);
Cópia atualizada Relatório/Boletim Escolar;
Declaração de Curso da escola de origem/Histórico Escolar;
Declaração Negativa de Débito da escola de origem, até a data da
inscrição;
Laudo Biopsicossocial para aluno com deficiência (§1º, Art. 2º Lei
13.146/2015);
Cópia do CPF, RG, Comprovante de Renda e de Residência do(s)
Contratante(s) Responsável(is) Financeiro.
TODOS OS DOCUMENTOS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA SELEÇÃO.
Observação: Caso necessário, após a avaliação administrativa, a escola
poderá solicitar mais de um Contratante.
2ª ETAPA
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO/ENTREVISTA E
REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES: Entrega da documentação completa,
entrevista no horário agendado, com o aluno e seus responsáveis legais e
realização das avaliações pelo o aluno a partir do 2º Ano Ens.
Fundamental até 2ª série do Ensino Médio (conteúdo disponível no site da
Escola).
Observações:
1. Atentar para o cumprimento do horário;
2. O aluno deverá trazer o material de uso pessoal para as avaliações;
3. Em decorrência da pandemia (COVlD-19) e em observância ao
protocolo de biossegurança da escola, as avaliações e entrevistas
ocorrerão sempre por hora marcada, evitando aglomerações.

RESULTADO
O resultado será informado aos Pais e/ou Responsáveis em até uma
semana, após a realização do processo.
A ADMISSÃO DO ALUNO DEPENDERÁ DA
DISPONIBILIDADE DE VAGAS E DO CUMPRIMENTO
DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVOS.

ORIENTAÇÕES GERAIS
A inscrição não gera direito à matrícula que somente será efetivada após
disponibilidade de vaga e cumprimento de critérios pedagógicos e
administrativos da escola.
A fim de garantir a vaga do aluno, atentar para as orientações do Edital e do
informativo de Matrícula 2022.
É imprescindível a assinatura, na escola, do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais para a efetivação da matrícula e da entrega de toda
documentação solicitada.
A Escola possui seu conjunto de Normas de Convivência e Funcionamento
que devem ser observadas pelos alunos e pais e/ou responsáveis.
Por mera liberalidade, adotamos promoções para Matrícula e uma tabela
de
descontos
para
irmãos,
para
pagamento
no
vencimento.
A parceria da família com a escola é de fundamental importância para o
sucesso do processo ensino-aprendizagem.
Todas as informações coletadas serão resguardadas na forma da Lei
nº13.709/2018.

EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO
(98)4009.7911 / 7917 / 984149573
Inscrições Abertas!

