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Prezada Família,

Desejamos a todos que o ano letivo em curso 
esteja proporcionando crescimento social e 
acadêmico gratificante e altamente significativo 
para a história de cada aluno e sua família.

Aqui os valores humanos e o conhecimento são 
conteúdos de nosso projeto pedagógico, visando 
a Educação Integral de nossos alunos.

Colocando seu(s) filho(s) no Colégio Realengo,
você tem a certeza de entregá-lo(s) a educadores 
comprometidos e a uma Instituição com quase
meio século de serviços de qualidade e tradição
em educação.

Aguardamos sua presença e de sua família em 2018.

Saudações,

Profª. Eliani da Silva Zaib

Diretora Geral

Profº . Antônio José Zaib

Diretor Geral e Reitor
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Matrículas:
a) Nosso aluno e seus irmãos têm preferên-
cia no processo de reserva de vagas para o 
ano letivo de 2018, desde que se cumpram 
os prazos estabelecidos para a rematrícula, 
a saber: de 01/10 a 05/12/2017.

b) A partir de 05/12/2017 o Colégio Re-
alengo não garantirá a vaga de seu filho 
para 2018, pois a Instituição abrirá vagas 
para a comunidade em geral e atenderá 
lista de espera.

c) A rematrícula deverá ser encaminhada 
junto a Central de Atendimento, com o pa-
gamento da primeira parcela da anuidade 
de 2018 e a entrega do contrato assinado 
pelo responsável. O pagamento da par-
cela inicial é parte integrante da anuidade 
2018, portanto, obrigatória.

d) Para a rematrícula não poderá haver 
pendência financeira do responsável com 
a Instituição. Procure, se for o seu caso, a 
Tesouraria para devidos acertos.

e) Será concedido desconto de 20% na re-
serva de vaga sobre a parcela de janeiro de 
2018 para rematrículas até 31/10/17. Após 
esta data, rematriculando até 05/12/17, o 
desconto será de 10% sobre a parcela de 
janeiro de 2018.

f) Vagas: as matrículas serão efetivadas 
conforme a disponibilidade de vagas di-
vulgadas via Central de Atendimento e 
Secretaria Escolar.

Rematrículas:
a) A ficha de renovação para 2018 está 
preenchida. Favor conferir na sua totali-
dade. Caso haja alguma divergência, fa-
vor retificá-la em letras de forma e sem 
rasura no espaço reservado. Não deixar 
de incluir endereço eletrônico e telefones 
fixo e celular atualizados. A ficha deverá 
ser assinada pelo responsável do aluno e 
entregue na Central de Atendimento do 
Colégio Realengo.

b) A rematrícula deverá ser feita para o 
ano/série que o aluno irá, provavelmente, 
cursar em 2018. A definição de ano/série 
será confirmada de acordo com o resul-
tado acadêmico relativo ao ano de 2017, 
após Conselho de Classe final.

Atenção: Rematrículas até 05/12/17 tam-
bém concorrem, via sorteio, aos seguintes 
prêmios: 01 Bolsa de Estudo de 50% de 
desconto para o ano letivo de 2018, 01 
tablet iPad e 01 smartphone iPhone. 

Sejam muito bem-vindos
ao ano letivo de 2018!
Informamos que o processo de matrícula está aberto e a renovação
da mesma se dá, unicamente, através da assinatura do Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais 2018, nas datas estabelecidas. 
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Dia do sorteio: 19/03/18 às 12h45, na 
Quadra Esportiva do Colégio. Para con-
correr, além da efetivação de rematrícula 
na data estipulada, o aluno ou um repre-
sentante da família deverá estar presente 
no dia do sorteio. Caso haja alteração da 
data de sorteio, a informação será dada 
via circular e/ou aplicativo ClassApp.

Documentação 
necessária para 
matrícula:
Para candidatos até o Ensino Médio

• Histórico Escolar ou Declaração de 
Transferência;

• Certidão de nascimento ou identidade 
– cópia;

• Exame oftalmológico (de vista) para alu-
nos do 1º ano do Ensino Fundamental;

• Três fotos 3x4;

• Cartão de vacina: Alunos para a Creche 
e Educação Infantil – cópia;

• Aluno por transferência, para qualquer 
segmento e/ou curso, deverá entregar, na 
Secretaria, o seu Histórico Escolar no prazo 
estabelecido no Contrato de Serviços Edu-
cacionais.

Para candidatos ao Subsequente
(Pós-médio), incluir

• Diploma do Ensino Médio – cópia; 

• Diário Oficial – cópia.

Documentação necessária do
responsável pelo candidato

• Identidade e CPF do responsável finan-
ceiro - cópia;

• Comprovante de residência - cópia.

Atenção:   

• O responsável pela matrícula, em qual-
quer segmento e/ou curso, assume a res-
ponsabilidade pela entrega de toda a do-
cumentação exigida no ato de matrícula e 
no prazo contratual.

• Alunos da Educação Infantil ao Ensino 
Médio e Subsequente serão fotografados 
no colégio, para efeito de cadastro obriga-
tório e identidade estudantil.

Proposta Pedagógica 
e Filosofia Educacional
O Colégio Realengo busca a excelência no 
processo educacional e a formação inte-
gral do ser humano.

Fundamenta a sua ação nos princípios da 
ética e dos valores, da solidariedade, da 
dignidade, do respeito e da cooperação a 
favor do desenvolvimento da pessoa para 
a autonomia e compromisso com a quali-
dade de vida para todos.

Para aplicar esta filosofia, primamos por 
profissionais comprometidos com o pro-
cesso de aprendizagem em permanente 
crescimento, no qual o bom senso e a cria-
tividade estão a serviço da vida com reali-
zação e  sustentabilidade.
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Missão
Desenvolver a formação integral do indi-
víduo, estimulando o senso crítico, cria-
tividade, autonomia e responsabilidade 
social, para que atue na sociedade como 
cidadão ético, solidário e participativo, 
capaz de compreender a realidade, atuar 
nela e transformá-la.

Visão
O Colégio Realengo pretende ser reco-
nhecido como Instituição Educacional de 
excelência acadêmica e humana, com o 
compromisso em promover a formação 
de educandos críticos e conscientes do 
seu compromisso com a responsabilida-
de social e o desenvolvimento sustentá-
vel, na construção do conhecimento e da 
inteligência ética, e capaz de convivência 
democrática.

Valores
• Relações éticas e morais;

• Comprometimento;

• Autonomia;

• Amizade;

• Respeito e tolerância;

• Inclusão;

• Cooperação;

• Solidariedade;

• Honestidade;

• Compromisso com o ser e com a verdade.

Em 2018, continuaremos 
investindo em:

• Renovação de laboratórios e de salas mul-
timídias;

• Segurança e Recursos Humanos;

• Espaços infantil e de Convivência;

• Projetos Pedagógicos Interdisciplinares;

• Formação Continuada dos nossos profis-
sionais com Assessoria Técnica de Especialis-
tas nas Áreas do Conhecimento e Inclusão;

• Atualização do  nosso Projeto Político 
Pedagógico e Regimento Escolar com as 
demandas da realidade social, do merca-
do e das novas Orientações da Política 
Educacional, com a Nova Base Curricular 
Nacional;

• Reativação da Escola de Pais (Formação 
Continuada para Educadores e Respon-
sáveis), Agência de Turismo Modelo (que 
cuidará do Turismo Pedagógico da escola e 
outros) e inauguração do Escritório Modelo 
de Contabilidade e Administração;

• Favorecer ainda mais nossa comuni-
cação,  implantando o aplicativo “Class 
App” (http://classapp.com.br/), que será 
o meio de comunicação oficial, onde 
num simples toque no computador ou no 
smartphone, possibilitará conectarmos em 
tempo real. No ato da matrícula cadastra-
remos os responsáveis e alunos, sem custo 
para as famílias. 

Estes são alguns investimentos que o Colé-
gio estará realizando, indo na contramão da 
situação econômica do país, visando ofere-
cer cada vez mais qualidade no atendimento 
e formação de nossos alunos e familiares.
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Para melhor atendimento aos grupos, organizamos, para alguns segmentos, um horário 
diferenciado, apenas para a primeira semana de aulas:

Prezamos por um convívio saudável e 
transparente e aproveitamos a ocasião 
para entregamos este Informativo com al-
gumas Normas e Orientação de Funciona-
mento do Colégio Realengo, onde vocês 
encontrarão informações importantes.

Após o início das aulas, o(a) aluno(a) rece-
berá a agenda online, com maior detalha-

• CRECHE
- Integral: das 7 às 19h
- Semi-integral manhã: das 7h às 13h
- Semi integral tarde: das 13h às 19h
- Semi creche/escola: 7h10 às 17h10

• EduCação InfantIl
- Turno da Tarde: das 13h às 17h10

• EnsIno fundamEntal I                                                                                                          
- Turno da Tarde: das 13h às 17h30
- Semi Integral/escola: das 8h às 17h30

mento do seu ofício de estudante e das re-
gras e funcionamento da escola, expressos 
em seu Projeto Pedagógico e Regimento 
Escolar, através do Class App.

Estamos à disposição para conversarmos 
sobre esses aspectos. 

A Direção  .

Horário escolar e fluxo de entrada e saída
 • EnsIno fundamEntal II
- Turno da Manhã: das 7h20 às 12h30                                                                                          
               
• EnsIno médIo
- Turno da Manhã: das 7h20 às 12h40

• subsEquEntE
- Sábados: das 7h20 às 13h20 
- Curso de Enfermagem: das 8 às 17h10

• abERtuRa dos poRtõEs
- Turno da manhã: 7h
- Turno da tarde: 12h50

segmentos dia de início 
das aulas Horário

Creche 08/01/18 Adaptação de acordo com a necessidade de  
cada criança – estabelecida pela Equipe

Educação Infantil 05/02/18
1º dia: das 13h às 15h
2º dia: das 13h às 16h
3º ao 5º dia: das 13h às 17h10

Ensino Fundamental I 06/02/18

Turma 1º ano:
1º dia: das 13h às 16h
Demais dias: 13h às17h30

Demais turmas: todos os dias, 13h às 17h30
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Atraso
• A tolerância de atraso para a entrada é de 
10 minutos, que será concedida até três vezes 
ao mês. Depois de três ocorrências relaciona-
das ao atraso, o aluno não poderá participar 
das aulas do dia e deverá retornar à residên-
cia, acompanhado de seu responsável. 
 
• Após às 7h30 ( turno da manhã) e 13h10 
(turno da tarde) não será permitida a en-
trada do aluno, independente do número 
de atrasos no mês e o seu retorno para casa 
fica sobre a responsabilidade da família.

• A tolerância de atraso na saída é de 10 
minutos, após esse tempo será cobrado 
hora extra, conforme tabela disponível na 
tesouraria.

Observação: Contamos com a colaboração 
dos responsáveis nesses aspectos, pois além 
de formação de valores e atitudes relacio-
nadas à pontualidade, respeito às regras, 
etc., esses atrasos atrapalham o desenvol-
vimento da criança e da rotina da escola.

Saída antecipada
     Deverá ser solicitada pelo responsável, 
por escrito, através do Class App, e será 
autorizada pela coordenação.

* Por motivo de segurança, não será au-
torizada a saída por meio de comunicação 
telefônica.   

*No caso do Fundamental II e Médio, em 
dia de prova, prevista no calendário, o 
aluno poderá ser liberado após a conclu-
são da mesma.

Controle de saída para 
a Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I
Solicitamos que os responsáveis estejam 
presentes na porta do colégio 10 minutos 
antes do horário da saída.

O(a) aluno(a) só será entregue ao seu res-
ponsável, ou alguém designado por ele, 
através de mensagem no Class App acom-
panhado de documento de identificação 
oficial e original.
     

Adaptação para a Edu-
cação Infantil e Creche
• Horário especial para o período de 
adaptação

Segurança e proteção são essenciais para a 
criança em novas descobertas.

Como agente facilitador desse processo, 
organizamos duas ações conjuntas, que 
serão desenvolvidas de acordo com o ca-
lendário, para que aos poucos a criança 
adquira confiança e tranquilidade em per-
manecer no colégio.

Nos primeiros dias, a criança ficará no Co-
légio por um período menor. A partir des-
ses dias será combinado o horário normal 
de entrada e saída. 

*Casos especiais serão avaliados pela 
equipe.
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Reuniões de pais e
Sistema de Escola Aberta
Tendo em vista a importância da parceria 
família/escola, o Colégio promoverá en-
contros com os responsáveis, durante o 
ano letivo. Serão previamente comunicados 
através de circulares online, no Class App.

Calendário da primeira 
reunião de pais, antes 
do início das aulas: 
Será indicada a data da 1ª Reunião de 
2018, na lista de material escolar.    

A entrega do material escolar da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental I será 
realizada no dia da reunião. Solicitamos 
que o responsável traga o material iden-
tificado, pelo lado de fora, com o nome 
completo da criança e a turma, e devida-
mente encapados, conforme orientação 
na lista de material.

Atendimentos e Comu-
nicação Escola-Família
Além das Reuniões de Pais, caso seja ne-
cessário, durante o ano,  um encontro com 
Professores, Coordenação ou Direção, o 
responsável deverá agendá-lo, previa-
mente, por meio do Class App ou contato 
telefônico com a Secretária da Coordena-
ção ( Fone: 3107-8631).

Observação: Todos os atendimentos serão 
registrados e acompanhados, com a ciên-

cia dos participantes. Eles são instrumen-
tos de uso interno do Colégio e acompa-
nharão a vida escolar do aluno.

• A comunicação oficial do Colégio com as 
famílias e alunos, a partir de 2018, acon-
tecerá via aplicativo Class App, que possui 
os seguintes canais de comunicação:

fale conosco: Dar sugestões, tirar dúvi-
das e fazer reclamações;

• Coordenações: Dúvidas sobre apro-
veitamento acadêmico, notas, comunica-
do e justificativa de faltas (encaminhar em 
anexo documento comprobatório), atrasos 
e saídas antecipadas, informações sobre 
datas e eventos pedagógicos, avaliações, 
aulas e práticas dos professores, agenda-
mento de atendimentos;

• soE: Serviços de Orientação Educacional 
- Assuntos relacionados a adaptação, inclu-
são, comportamento, disciplina, valores, 
orientação de alunos e famílias, encami-
nhamentos de informações sobre atendi-
mento profissional que o aluno receba fora 
da escola, agendamento de atendimento, 
informação profissional, projetos educacio-
nais de formação de valores e atitudes, etc;

• secretaria: Informações sobre docu-
mentos acadêmicos como histórico escolar, 
diplomas e certificados, declarações e ma-
trícula/rematrícula;

• tesouraria: Informações e dúvidas com 
relação à recebimento de pagamentos, 
emissão de boletos, solicitação de bolsas e 
descontos, etc;

• Central de Relacionamento: Infor-
mações sobre cursos, matrícula, agenda-
mento para visitar a escola, valores, etc;



10

• tI - tecnologia da Informação: Dú-
vidas sobre aplicativo e Portal do Colégio, 
senhas de acesso e cadastramento para o 
aplicativo;

• Outro canal de informação Família-Co-
légio é o Portal da Escola. O responsável 
poderá através do Class App solicitar ao 
canal TI-Informática login e senha para 
explorar o Portal da Escola, tendo acesso 
às informações administrativas e acadêmi-
cas online, baixando boletos, boletins, etc.

Calendário escolar
   
É um instrumento imprescindível à organi-
zação e ao desenvolvimento das ativida-
des escolares.

Sua consulta permanente auxilia no acom-
panhamento e programação da agenda 
familiar.

O calendário 2018 estará disponível na 
secretaria do colégio,  no Class App, no 
Portal da escola a partir início das aulas.

Material Individual
    
Todo material de uso pessoal deverá ser 
identificado com nome e turma do aluno.
É de responsabilidade do aluno:

• Ter todo o material necessário e trazer so-
mente o material necessário às aulas do dia;

• Conservar em bom estado de uso e 
guardar o material após o uso, evitando 
assim possíveis perdas;

Importante: O Colégio desaconselha o 
uso de equipamentos eletrônicos, celulares 
ou objetos de uso pessoal de alto valor em 
suas dependências, isentando-se de res-
ponsabilidade quanto à perda ou dano des-
tes. Utilizá-los em sala de aula é proibido, 
a não ser como parte do trabalho pedagó-
gico proposto pelo professor (caso o aluno 
insista  em usar,  o aparelho será retido pela 
coordenação e entregue diretamente ao 
seu responsável, amparado na Lei nº 4734, 
que proíbe o uso de celular na sala de aula).

Disciplina
Normas e procedimentos estão estabeleci-
dos no Regimento Escolar.

Advertências e sanções poderão ser aplica-
das, caso o(a) aluno(a), profissionais ou Res-
ponsáveis desrespeitem as normas vigentes. 

Nossa prioridade será sempre adaptá-los 
às atividades escolares e formar a consci-
ência de cidadania, respeito à coletividade 
e bens comuns, deveres cumpridos, direi-
tos garantidos.

ocorrências disciplinares:

As ocorrências disciplinares serão registra-
das por meio de fichas de ocorrência, ad-
vertência e suspensão, obedecendo a essa 
ordem. Durante o período de suspensão 
fica vetada a participação do aluno às ati-
vidades docentes.

Dependendo da gravidade da situação, a 
sequência de passos poderá ser alterada.

*Normas, procedimentos e medidas disci-
plinares serão detalhadas no informativo 
do Aluno, online, no Class App.
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Problemas de saúde
ou acidentes
  
Caso o aluno apresente algum mal estar 
ou se machuque no período das aulas, será 
encaminhado à Coordenação, que geren-
ciará as providências necessárias de aten-
dimento ao aluno e comunicação à famí-
lia. Havendo necessidade de atendimento 
hospitalar, a família deverá dirigir-se para 
o local definido pela família e fazer uso de 
seu plano de saúde, caso tenha.

Avaliações
   
No calendário anual encontrarão as datas 
das avaliações trimestrais, assim como os 
dias das 2as chamadas e Resgate de notas. 
Informamos que nossa recuperação de 
conteúdos é paralela, ao longo do proces-
so de ensino-aprendizagem.
           
*Outras avaliações poderão ser agendadas 
pelos professores.

IMPORTANTE: Caso o aluno necessite fal-
tar alguma avaliação, o responsável deverá 
comparecer ao colégio, em até 48 horas 
após sua ausência, para justificar a fal-
ta, por escrito e solicitar a avaliação de 2ª 
chamada, apresentando documentação de 
comprovação e amparo legal.

Sistema de aprovação
Na Creche e Educação Infantil a avaliação 
é processual e predominantemente quali-
tativa, sem conceitos e notas, não tendo 
caráter de reprovação, expressa em rela-
tórios periódicos.

No Ensino Fundamental, Ensino Médio 
e Subsequente, a avaliação é processual, 
valorizando aspectos quantitativos e qua-
litativos, expressos em notas de 0 a 10.

• Cálculo de média trimestral:

• Cálculo de média anual:

mt = p1+p2+p3
         3

ma = mt1+mt2+mt3
           3

apRoVado pRoVa fInal

mf = ma+pf
         2

REC. fInal

ma >= 7 ma < 7

mf >= 5 mf < 5

apRoVado

Rf >= 5 Rf < 5

REpRoVadoapRoVado

Legendas:
P1: Primeira avaliação do trimestre,  pode 
ser substituída por um ou mais atividades 
como trabalho;
P2: Segunda avaliação do trimestre;
P3: Terceira Avaliação do trimestre;
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MT: Média trimestral;
MT1: Média do primeiro trimestre;
MT2: Média do segundo trimestre;
MT3: Média do terceiro trimestre;
MA: Média anual;
PF: Nota da prova final;
MF: Média  final;
RF: Nota da recuperação final.

Observações:

* Não existe limite de disciplinas para a 
Prova Final;

** O aluno poderá fazer no máximo 04 
(quatro) avaliações de Recuperação Final;

***O divisor da fórmula, da Média Trimes-
tral, será alterado de acordo com o número 
de avaliações realizadas na disciplina.

• Resgate de nota 

Ao término do primeiro e do segundo tri-
mestre serão oferecidas aulas, de revisão 
de conteúdos, opcional para o aluno, em 
disciplinas onde se julgar necessário, de 
acordo com o desempenho da turma. Uma 
avaliação será realizada gerando uma nova 
média, de acordo com a seguinte fórmula:

Legendas:
NMT: Nova média trimestral
MT: Média trimestral
RN: Resgate de notas

*A média só será substituída se for supe-
rior a anterior.

nmt = mt+Rn
            2

Uniformes                                                     
uniformes de uso diário
e educação física

• O uso diário do uniforme é obrigatório, 
inclusive nas aulas de educação física;

• Não é permitido uso de: casaco em ou-
tro modelo, tênis de plástico transparen-
te, sandália ou chinelo, meia que não seja 
visualizada fora do tênis e boné;

• Nenhuma peça que compõe o uniforme 
pode ser rabiscada, cortada ou modifi-
cada em seu modelo original. Isso inclui 
calças e bermudas desbotadas que modi-
ficam sua cor;

• O modelo da camisa do uniforme é 
básico “T-shirt”. Não temos camisa em 
modelo “Baby Look”, portanto a camisa 
não pode ser curta, inclusive a ponto de 
deixar parte da barriga à mostra. Adquira 
um tamanho adequado ao seu corpo;

•  Para eventos, em especial para o desfile 
cívico, será exigido uniforme padronizado 
de acordo com os pelotões programados 
pela escola.  

uniforme Creche/Educação infantil 

Uniforme diário (masculino/feminino):

- bermuda, saia calça ou calça comprida 
de tactel ou helanca;
- camisa meia manga ou regata
- tênis preto como cor predominante
- meia branca 
- casaco do Colégio
* Para os pequenos é recomendável que en-
viem diariamente uma muda de uniforme para 
caso de imprevistos.
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uniforme Ensino fundamental 1º ao 9º ano 

uniformes masculino feminino

uso diário - bermuda de tactel
- camisa meia manga
- tênis preto como cor 
predominante
- meia branca
- casaco do colégio
- calça  jeans modelo 
tradicional azul marinho

- calça corsário 
- camisa meia manga
- tênis preto como cor 
predominante
- meia branca
- casaco do colégio
- calça jeans modelo tradicional 
azul marinho

Educação Física 
natação*

- sunga
- touca
- prancha

- maiô
- touca
- prancha 

Educação Física 
quadra*

- short de tactel
- camisa regata
-  meia branca
- tênis preto como cor 
predominante

- short de helanca ou calça 
bailarina azul marinho
- camisa regata
- meia branca
- tênis preto como cor 
predominante

laboratório - camisa meia manga
- tênis cuja cor predominante seja preto
- meia branca
- calça jeans modelo tradicional azul marinho
- jaleco branco comprido

* Não é permitido o uso de bermuda ou qualquer tipo de vestimenta que não seja a estipulada acima.

uniforme Escolar -  fornecedores credenciados

• bIttH ConfECCçõEs ltda
Uniformes escolares e esportivos
Rua Marechal Soares de Andrea, nº 159A, Realengo/RJ (A loja do toldo vermelho)
Telefone: 3336-5541 - Sr. Henrique Email: bitth@oi.com.br

• luduCRIs ConfECção
Av. Canal 561 - Realengo - Rio de Janeiro -RJ
Tel. (21) 3333-3030
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uniformes masculino feminino

uso diário
Cursos Técnicos 
em Administração, 
Contabilidade, 
Informática, 
Saúde Bucal, 
Segurança 
do Trabalho,  
Petróleo e Gás
e Turismo

- calça jeans modelo 
tradicional azul marinho
- camisa pólo específica do 
curso
- tênis preto como cor 
predominante
- meia branca
- casaco do colégio

- calça jeans modelo tradicional 
azul marinho
- camisa pólo específica do curso
- tênis preto como cor 
predominante 
- meia branca
- casaco do colégio

uso diário
Curso Técnico 
em Enfermagem

- calça comprida branca (brim) e calça jeans modelo tradicional 
azul marinho
- camisa pólo específica do curso
- jaleco branco comprido
- tênis branco, cor predominante (laboratório e estágio) e tênis 
preto como cor predominante
- meia branca
- casaco da escola

Obs.:  A calça branca e tênis branco  é exigida nas aulas de 
laboratório, eventos e campos de estágios com obrigatoriedade.

Educação Física 
natação*

- sunga
- touca
- prancha

- maiô
- touca
- prancha 

Educação Física 
quadra*

- short de tactel
- camisa regata
- tênis preto ou branco 
como cor predominante 
- meia branca

- short de helanca, corsário ou 
calça bailarina azul marinho
- camisa regata
- tênis preto ou branco como cor 
predominante 
- meia branca

* Não é permitido o uso de bermuda ou qualquer tipo de vestimenta que não seja a estipulada acima.

uniforme Ensino médio 



“À educação cabe fornecer, 
de algum modo, os mapas de um mundo
complexo e constantemente agitado e,

ao mesmo tempo, a bússola que permite
navegar através dele”.                                                                                 

Jacques Delors

nossa Equipe está à disposição de todos!
desejamos um 2018 de parceria de sucesso!

Equipe Pedagógica



Creche  •  Educação Infantil  •  Ensino Fundamental

Ensino Médio  •  Ensino Médio Profissionalizante  •  Subsequente

Educação de Jovens e Adultos  •  Educação a Distância

Rua Marechal Soares de Andrea, 90 - Realengo - Rio de Janeiro

21 3338-7030  |  www.colegiorealengo.br
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