
 

                  
Petrópolis, maio de 2022. 

 

Srs. pais e responsáveis,  

Comunicamos que, devido ao ajuste durante o 1º trimestre, foi necessário a alteração do calendário para o 

2º trimestre, com o objetivo de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais leve e com datas mais adequadas 

à nossa atual realidade.  

Sendo assim, seguem as novas datas de aplicações de avaliações para as turmas do 2º ao 9º ano:  
 

CRONOGRAMA AVALIAÇÕES – 2º TRIMESTRE 

01 a 10/06 Período da AV1 (atividade de 02 pontos) 

30/06 a 06/07 Período da AV2 

18 a 29/07 Dias livres para os alunos 

08 a 12/08 Período da AV3 

17/08 2ª chamada AV2 e AV3 ** 

19/08 Liberação do boletim no sistema 

24 a 30/08 Recuperação*** 

05/09 Liberação do boletim após recuperação 

*As datas estão sujeitas a alterações, que serão informadas previamente. 
 

**Observações sobre a 2ª chamada:  

 Terá o direito de realizar a 2ª chamada o aluno em caso de moléstia, falecimento de parente ou 

cumprimento de deveres cívicos. O aluno deverá apresentar o atestado médico ou documentos que 

justifiquem sua ausência.  Em outros casos, o responsável deverá preencher requerimento de 

justificativa da falta, na secretaria da escola. A Orientação Pedagógica analisará a justificativa e, se 

autorizado, realizará a avaliação referente à segunda chamada. 

 Não são motivos para a 2ª chamada: atrasos, falta de preparação para a avaliação, falta de livros e outros 

semelhantes. 

 Prazo de solicitação de 2ª chamada: 48 horas.  

 A responsabilidade pelo requerimento da 2ª chamada é da família e não do Colégio. 

 O não comparecimento à prova de segunda chamada não dá direito à solicitação de nova oportunidade, 

mantendo-se, assim, a nota zero relativa a essa avaliação. 
 

***Observações sobre a Recuperação: 

 As avaliações acontecerão sempre nos últimos dois tempos de aula. Sendo assim, aqueles que atingiram 

a média trimestral sairão mais cedo. 

 Para que o aluno possa se preparar, será disponibilizado, via e-mail, um roteiro de estudos para que o 

estudante possa organizar seus estudos. 

Certa da compreensão de todos.  

Equipe Pedagógica  

 


