PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O ANO LETIVO DE 2020
1. Eu, ______________________________________________________________________________ ,
(Nome completo, Posto / Grad ou profissão do Responsável)

Responsável pelo Aluno(a) Número do Aluno ___________Nome de Guerra ______________________,
Nome Completo ______________________________________________________________________,
Turma em 2019 _____________, de acordo com o art. 68 da Portaria nr 042, de 06 de fevereiro de 2008 –
Regulamento dos Colégios Militares (R-69), com o art. 54, do Regimento Interno dos Colégios Militares
(RICM), e em conformidade com o Comunicado nº 01-Cmt CA/2019, de 8 de outubro de 2019, venho,
por meio deste, manifestar o desejo de:
(Favor marcar um “X” em apenas um dos parênteses abaixo, sem rasura). Obs: No caso de transferência para outro CM ou de
aluno aprovado e classificado na EsPCEx, EPCAr ou Colégio Naval, marcar um “X” em NÃO RENOVAR A MATRÍCULA e
especificar o motivo nas linhas abaixo. (ler item 3.1, do Comunicado nº 01-Cmt CA/2019)

( ) RENOVAR A MATRÍCULA de meu dependente, acima nomeado, para o ano letivo de 2020; ou
(
) NÃO RENOVAR A MATRÍCULA de meu dependente, acima nomeado, para o ano letivo de
2020.
Pelo(s) seguinte(s) motivo(s): (Favor especificar o(s) motivo(s) apenas para o caso de não renovação). Para isso,
utilizar as linhas abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
O responsável cujo aluno esteja frequentando o 9º Ano/EF, em 2019, deverá fazer a opção da Língua
Estrangeira Moderna a ser estudada pelo aluno em 2020: (
) Inglês ou ( ) Espanhol
(Caso não deseje renovar a matrícula, favor adotar os procedimentos necessários junto à Ajudância do
Corpo de Alunos, o mais rápido possível).
Porto Alegre, RS, _____ de _______________ de 2019.

______________________________________________
(Assinatura do Responsável)
------------------------------------------------------- (destacar) ----------------------------------------------------------(Obs: o comprovante abaixo deverá ser preenchido pelo responsável e mantido em poder do mesmo).

RECIBO DE ENTREGA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA 2020
Foi entregue na Companhia de Aluno o Pedido de Renovação de Matrícula para o ano letivo de 2020,
conforme o disposto Comunicado nº 01-Cmt CA/2019, referente ao aluno(a):
Nº__________ Nome de Guerra ______________________________ Turma______________________
Nome Completo_______________________________________________________________________
Ano/ Cia Al _____________________________
Porto Alegre, RS, _____de __________de 2019.
__________________________________________________________
(nome e assinatura do militar da Cia Al que recebeu o presente pedido)

