
QUADRO DE RECLASSIFICAÇÃO, RECONSIDERAÇÃO E RECURSO 

 A QUEM SE DESTINA OBJETIVOS PERÍODO PROCEDIMENTOS 

RECONSIDERAÇÃO 
Aos alunos que discordam 

do resultado final das 
avaliações.  

Promoção para o módulo 
subsequente ou 

conclusão do curso. 

Até 10 dias contados a 
partir da publicação dos 

resultados.  
ATENÇÃO: a escola terá 
dez dias para apresentar 
decisão, os quais ficarão 

suspensos durante os 
períodos de recesso 
escolar e férias dos 

docentes1 

Comparecer a escola até 10 dias contados 
a partir da data da publicação dos 

resultados e preencher requerimento 
(Doc.36). O Conselho de Classe poderá 

decidir por uma reavaliação ou propor uma 
outra avaliação no retorno do ano letivo.  

RECURSO 

Aos alunos RETIDOS nas 
séries/módulos finais, 

quando da não resolução 
na instância da Unidade 

Escolar. 

Promoção para o módulo 
subsequente. 

 
Até 10 dias contados a 
partir da publicação dos 

resultados de 
reconsideração.  

 

 
Comparecer a escola até 10 dias contados 

a partir da data da publicação dos 
resultados de reconsideração e preencher 

o requerimento (Doc.37).  
Após, os documentos serão encaminhados 

a Supervisão Escolar. 

RECLASSIFICAÇÃO 

A todos os alunos 
RETIDOS, das 

séries/módulos iniciais e 
intermediários.  

ATENÇÃO: Nos módulos 
ou séries finais de curso, 
não caberá solicitação de 

reclassificação2 e sim 
reconsideração das 

avaliações finais mediante 
aprovação de Conselho de 

Classe. 

Promoção para o 
próximo módulo/série de 

alunos com resultado 
final RETIDOS. 
ATENÇÃO: a 

reclassificação não se 
aplica a alunos com PP.  

Até 05 dias contados a 
partir da publicação dos 

resultados.  
 

ATENÇÃO: a escola terá 
dez dias para apresentar 
decisão, os quais ficarão 

suspensos durante os 
períodos de recesso 
escolar e férias dos 

docentes3 

Comparecer a escola até 05 dias contados 
a partir da data da publicação, preencher 
requerimento (Doc.32), retirar o Plano de 

Estudos, contendo as bases tecnológicas e 
as competências não desenvolvidas. 

A avaliação deverá ser aplicada no retorno 
do ano letivo e o resultado deve ser 

publicado até o décimo dia. 

 

                                                             
1 Deliberação CEE 127/2014 
2 Deliberação CEETEPS Nº 003, de 18-7-2013 (Artigo 50) 
3 Deliberação CEE 127/2014 


