ATENÇÃO!!
CALENDÁRIO PARA O FINAL DO SEMESTRE - DATAS IMPORTANTES
PERÍODO

EVENTO
Renovação de matrícula para módulos/séries em
andamento, somente através do portal NSA http://nsa.cps.sp.gov.br Obs: os alunos que não estiverem

10/12/2021 a 17/12/2021:

20/12/2021:

com acesso ao portal, por falta de senha, deverão procurar a
secretaria através do e-mail e096acad@cps.sp.gov.br. Mesmo que o
aluno estiver devendo documento, o link aparecerá no prazo
informado. Aos alunos do Ensino Médio Integrado, informamos que
a renovação de matrícula será realizada mediante ao acesso do
responsável enviado no e-mail institucional do aluno.

Conselho de Classe - Final

21/12/2021 (a partir das 15h):

Apresentação do Resultado Final para a Comunidade
(no portal NSA - http://nsa.cps.sp.gov.br).

De 21/12/2021 a 30/12/2021:

Solicitação de Recurso (Reclassificação/Reconsideração
de notas) *Mais informações abaixo

RECLASSIFICAÇÃO/RECONSIDERAÇÃO DE NOTAS E RESULTADO FINAL
Caro Aluno,
Segundo o Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza, que tratam da
Reclassificação/Reconsideração de Notas, comunicamos que esse é um direito que deve ser observado e atendido,
(para se evitar transtornos quanto a retenção do aluno), nas seguintes orientações:
I-) O aluno poderá acessar o NSA para saber o RESULTADO FINAL, a partir das 15h do dia 21/12/21.
II-) Ao aluno e/ou responsável, se menor, que solicitar a Reconsideração de notas (que redefinirá a menção que foi
atribuída pelo professor) e ao aluno e/ou responsável, se menor, que deseja rever a sua situação escolar face aos
resultados do seu desempenho ou sua frequência para alterar a sua classificação no módulo através da solicitação de
Reclassificação (Retenção), deverá preencher o requerimento presencialmente na secretaria acadêmica com uma
carta de próprio punho, justificando o motivo de sua solicitação até o dia 30/12/2021.
Caso o aluno, ou responsável legal perca esse prazo, perderá o direito deste recurso.
III-) O processo de Reconsideração e Reclassificação deverá ser concluído pelo Conselho de Classe em até 10 dias
letivos de 2022.
A comissão de professores, designada pela Direção da Escola avaliará o aluno, obrigatoriamente, por meio de
avaliações de competências e/ou documentos comprobatórios de estudos anteriores concluídos com êxito ou
por meio de outros instrumentos, tais como entrevistas, relatórios, a critério da Etec.
Essa orientação é muito importante e de seu interesse, portanto cabe a você a responsabilidade de verificar seu
RESULTADO. Não se esqueça!!!

OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvidas envie e-mail para a Secretaria Acadêmica:
e096acad@cps.sp.gov.br
Atenciosamente,
A Direção!

