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Avaliação em 2º Chamada 
 

Objetivo 

Recuperar as avaliações não realizadas pelo estudante na data 

agendada pelo o professor. 

 

Procedimentos: 

O estudante deverá encaminhar o requerimento específico disponível no 

site www.gustavoadolfo.com.br no link Pais/Responsáveis/Requerimento 

geral ou solicitá-lo na secretaria.  

 

 Esta solicitação deve ser feita no prazo máximo de 7 dias úteis após a 
data da avaliação, em caso de atestado médico, este prazo é válido a 
partir do retorno as atividades escolares.  
 

 Havendo a perda do prazo estipulado, o estudante terá computado a 
nota zero na atividade avaliativa não realizada.  

 

 As recuperações das avaliações em 2ª chamada serão realizadas 
sempre nas quartas-feiras das 13h30m às 15h00. Somente no caso 
das provas trimestrais, ocorrem em dois horários: 13h30 às 15h00 e 
15h30 às 17h00. 

 

  A avaliação será agendada para a quarta-feira seguinte ao 
encaminhamento. 

 

 Caso o estudante for suspenso deve encaminhar o requerimento 
solicitando a avaliação em 2º chamada. 

. 
 

  O professor responsável pela disciplina informará previamente à 
secretaria se a prova é com consulta ou não, se for, quais os 
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materiais autorizados. Caso contrário não será permitida nenhuma 
consulta a materiais.  

  

 O estudante deve vir munido apenas de  material necessário para 
realização da prova: lápis, borracha, caneta e bloco da escola. 

  

  

 O não comparecimento no dia marcado para realização da prova 
implica na apresentação de atestado justificando a ausência, ou perda 
do direito de 2º chamada. 

 

 

 Se houver atestado médico, este deverá ser entregue junto com a 
solicitação de prova em 2º Chamada. 

 

 

 

Constitui direito ao estudante realizar avaliações em 2ª chamada 

isento de pagamento nos casos previstos abaixo: 

 

a) Por razões de luto, no prazo previsto em lei; 

b) Por motivo de convocação oficial; 

c) Quando afastado de atividades escolares e apresentar atestado médico; 

d) Quando em atividades promovidas pelo Colégio; 

 

Demais casos o estudante terá direito de realizar a avaliação em 2ª 

chamada mediante o pagamento de taxa por avaliação.  

 


