
INFORMAÇÕES IMPORTANTES - ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 

 

Prezados (a), 

 
A equipe de Gestão da Etec Prof. Aprígio Gonzaga espera que todos e todas estejam 

bem.  Por favor, leiam com atenção às informações abaixo: 
 

1. Divulgação dos Resultados Finais - No dia 23.12 estará disponível os resultados 

finais de todos os discentes no Sistema NSA, e serão fixados em mural na 

Secretaria da Etec Prof. Aprígio Gonzaga. 
2. Reconsideração de Menções - Os alunos terão o direito de pedir as 

reconsiderações de Menções no período de 23/12 a 29/12, pessoalmente em nossa 

Secretaria. Os alunos menores de idade deverão comparecer com o responsável 

legal nos horários descritos abaixo.  
3. Importante: os alunos retidos em séries e módulos finais poderão pedir a 

Reconsideração.  
4. Reclassificação - Os alunos retidos nos 1º e 2º anos dos cursos (Novotec e Etims) 

e 1º e 2º módulos deverão comparecer pessoalmente na Secretaria no período de 

23/12 a 30/12 nos horários descritos abaixo. Os alunos menores de idade deverão 

comparecer com o responsável legal nos horários descritos abaixo.  
5. Rematrícula - Os discentes que perderam o prazo da rematrícula poderão realizar 

o procedimento em nossa Secretaria. No caso de alunos menores de 16 anos o 

responsável deverá comparecer com os seus documentos pessoais. 
6. Início do ano letivo de 2022 será no dia 03.02 
7. Novo Horário Etim/Novotec - Conforme decisão do Conselho de Escola da Etec 

Prof. Aprígio Gonzaga respeitando a consulta feita a nossa Comunidade Escolar 

às turmas de Etims e Novotecs terão um novo horário de aulas no ano letivo de 

2022. 

NOVOTEC MATUTINO - 7H10- 12H30 
NOVOTEC VESPERTINO - 13H30- 18H50 
NOVOTEC PI E ETIMS - 7H10-15H10 
 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA  
23/12 - 9H às 10H MATUTINO e 15H às 16H VESPERTINO 
24/12 a 26/12 - FECHADA 
27/12 a 30/12 - 9H às 10H MATUTINO e 15H às 16H VESPERTINO 
31/12 a 02/01 - FECHADA  
 

 
A equipe de Gestão da Etec Prof. Aprígio Gonzaga deseja boas festas e um excelente final 

de ano. 
 


