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PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE RESULTADO FINAL
O Colégio “O BOSQUE”, em atendimento ao disposto na Deliberação CEE 127/2014,
publicada no Diário Oficial de 01/08/14, que dispõe sobre pedidos de reconsideração e recursos
referentes a resultados finais de avaliação de alunos e revoga a Deliberação 120/2013, comunica
aos pais ou responsáveis legais dos alunos deste Estabelecimento de Ensino o que segue:
Após a divulgação dos resultados finais pela escola, o(s) responsável(eis) do aluno(a)
terá(ão), no máximo 10 (dez) dias corridos (a contar do dia da divulgação) para dar entrada ao seu
pedido de reconsideração de resultados finais na própria escola, dirigido à Direção Pedagógica,
que se reunirá com corpo docente para analisar o pedido, tendo a escola também 10 (dez) dias
corridos para informar o resultado aos pais. Lembrando que o prazo será interrompido pelo recesso
dos professores que se dará de 22/12/16 a 23/01/17.
A divulgação dos resultados em nossa escola acontece em dois momentos, por isso
atenção aos prazos abaixo:
a) Dia 07/12/16 (primeira entrega de resultados para os alunos que foram reprovados
sem direito à Recuperação Final por terem tido rendimento insuficiente em mais de quatro
disciplinas). A entrega de pedido de reconsideração deverá ser protocolada na Secretaria do
Colégio até o dia 17/12/16.
b) Dia 20/12/2016 (dia da entrega dos resultados finais, cujos alunos participaram da
Recuperação Final em até quatro disciplinas). A entrega de pedido de reconsideração deverá ser
protocolada até dia 15/01/17, sendo que a Escola estará fechada do dia 21/12/16 e retornará
apenas dia 06/01/17.
Caso o responsável queira, poderá, após a decisão do Colégio, entrar com pedido de
recurso dirigido ao Dirigente de Ensino da Diretoria de Ensino da Região de Santo André (Rua das
Figueiras, 1245 – Bairro Jardim – Tel: 4422-7003 / 4422-7015) no prazo de 10 dias corridos da
decisão da Escola.
Em última instância, o responsável poderá protocolar recurso especial dirigido ao
Conselho Estadual de Educação (CEE) junto à Diretoria Regional de Ensino de Santo André para o
devido julgamento, no prazo de 5 dias corridos.
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REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO DE RESULTADO FINAL

Ilmo. Sr. Diretor Do Colégio “O Bosque”

Eu,______________________________________________________________________________________
RG_____________

responsável pelo(a) aluno(a)____________________________________________

regularmente matriculado na no(a) ___º ano ___, do Ensino Fundamental, período da manhã vem requerer
a V.S.ª, em atendimento ao disposto na Deliberação CEE 127/2014, publicada no Diário Oficial de

01/08/14 o pedido de Reconsiderção de Resultado Final.

TERMO DE CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL LEGAL
RESPONSÁVEL: __________________________________________________RG _______________________ .
DATA: ___ / ___ /___

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: ___________________________________________
Santo André, _____ de dezembro de 2016.

Protocolado em ____/____/_____ às ___h____min.

________________________________
Erminia da Conceição Della Pascoa
Diretor de Escola

