
 

 

2ª CHAMADA CJN 

1º BIMESTRE: 

PROVA SEMANAL – 22/4 – 14H 

PROVA BIMESTRAL – 24/4 – 14H 

2º BIMESTRE: 

PROVA SEMANAL – 22/6 – 14H 

PROVA BIMESTRAL – 02/7 – 08H 

3º BIMESTRE: 

PROVA SEMANAL – 30/9 – 14H 

PROVA BIMESTRAL – 02/10 – 14H 

4º BIMESTRE: 

PROVA SEMANAL – 17/11 – 14H 

PROVA BIMESTRAL – 27/11 – 08H 

 

- Para Provas Bimestrais - A segunda chamada deverá ser solicitada na Secretaria Escolar no prazo máximo 

de 72 horas, ou três dias letivos, antes da data da prova, mediante pagamento de taxa extra. Sem este 

procedimento, o aluno não terá direito a outra prova e ficará com 0(zero) nas disciplinas em questão. 

 

- Para Provas Semanais – A 2ª chamada deverá ser solicitada na Secretaria Escolar, mediante pagamento de 

taxa extra, no prazo máximo de até 72 horas, ou três dias letivos antes da data da prova de 2ª chamada. O 

aluno só terá direito a solicitar 2ª chamada de uma das duas Provas Semanais de cada disciplina que realiza 

no bimestre. O valor da prova de 2ª chamada, neste caso, é 5,0. 

 

OBS: No 2º e no 4º bimestres este prazo será menor, dependendo do calendário de provas de final de 

semestre. 

 

- Se o aluno perder várias provas por motivo de doença será cobrada uma taxa única, mediante apresentação 

de atestado médico.  

 

- Se o número de provas bimestrais deixadas para 2ª chamada for superior a quatro, o aluno poderá ter até três 

dias para realização das mesmas, obedecendo a datas e horários divulgados pela secretaria. No caso das 

Provas Semanais, a 2ª chamada será feita em um único dia, independentemente do número de provas a serem 

realizadas. 

 

- Em caso de óbito (de familiares), alistamento militar, representação do Colégio em jogos e campeonatos 

externos e vestibulares, o aluno estará isento do pagamento da taxa, desde que apresente documentos 

comprobatórios, mas é obrigatório que o aluno faça o requerimento de solicitação de 2ª chamada. 

 

- Alunos que se destacarem em atividades extraescolares nas quais não represente o Colégio (competições 

esportivas e atividades culturais, desde que comprovadas por documentos), quando perderem várias provas, 

pagarão 50% do valor diário; se perderem apenas uma prova, pagarão a taxa normal.  

 

Casos em que não haverá 2ª chamada: 

- O Testão é uma prova que, pela sua construção, não possibilita 2ª chamada, ou seja, o não comparecimento 

do aluno acarretará atribuição de nota zero. 

- Não há 2ª chamada para provas de Recuperação, casos excepcionais serão analisados pelo Conselho 

formado por Direção, Coordenação e Professores. 


