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02. Mensagem

Equipe Plenus.

Forte Abraço e contem conosco.

Queridos alunos e queridas  alunas do nosso Terceirão,  estaremos com vocês nessa 

luta que é a preparação para o Enem, especialmente neste ano atípico.  Estamos e 

estaremos juntos. Sempre.

Como estudar bem para o Enem nesse contexto de tantas incertezas? Além das 

dificuldades normais da preparação para esse importante exame (que já são 

gigantescas), vocês, queridos alunos e queridas alunas, terão de continuar se 

reinventando, ou seja, em outras palavras, devem se adaptar.  Isso não dependerá 

exclusivamente da carga genética de vocês, mas também da capacidade de 

imaginação e de cooperação. Essa postura fará muita diferença, para que ao final 

do processo vocês possam ter a certeza de missão cumprida. 

O que isso tem a ver com o aluno da terceira série do Plenus em 2021? Este é um ano 

atípico, como foi o de 2020. A pandemia mudou o mundo. Assim como nas grandes 

guerras, todos os setores foram afetados e o tempo passa a ser dividido tendo o 

antes e o depois desses acontecimentos. Em  2020 a humanidade sofreu  um 

blackout, o qual ainda continua em 2021 e continuará durante longos anos. 

“Como os mitos podem sustentar impérios inteiros?”. Assim pergunta  Yuval Noah 

Harari, no seu livro “Sapiens: Uma breve história da humanidade”, o qual já se tornou 

best-seller internacional. Para esse professor da Universidade Hebraica de 

Jerusalém, o DNA conta muito para explicar a seleção natural, mas  a Revolução 

Cognitiva, há 70 mil anos, ajudou o Homo Sapiens   a evoluir e  dominar as demais 

espécies do planeta Terra. Entre os elementos dessa revolução, estão a 

capacidade de imaginação e uso da  linguagem  para cooperação e  criação de 

mitos, ou seja, de narrativas verossímeis e aglutinadoras de determinados grupos. 

Sabemos que, conforme o conceito científico da seleção natural e diferentemente 

da opinião do senso comum, os organismos com maiores chances de sobrevivência  

e reprodução são os mais aptos e não os mais fortes. No entanto, alguns estudos 

recentes  apontam que a evolução também depende de um elemento muito 

importante: o sentido de cooperação produzido pelos mitos, os quais, por sua vez, 

produzem uma “ordem imaginada”.

Querido(as) Alunos(as),
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PLENUS Colégio e Curso - Petrolina - CENTRO: 
Rua Barão do Rio Branco, 1106. Centro. Petrolina - PE. 56.304-290.
Fone: (87) 3862 2770

03. Sede

04. Equipe Pedagógica
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DIREÇÃO:

COORDENAÇÃO 3º ANO - ENSINO MÉDIO:

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - SOE:

BRUNO EMANUEL RAMOS DE OLIVEIRA

LAÍS DANYELA PAULINO CAMPOS

EMANOELA SOUZA LIMA

WELTON ANDRÉ NASCIMENTO DA SILVA 
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05. História do PLENUS 

 Todos os que transitam no estão sempre à procura: do bem-PLENUS 
estar e conhecimento durante as aulas, de dirimir suas dúvidas (científicas ou 
existenciais) para a aventura diária da vida, da felicidade, sempre primando 
pelos valores éticos.
 Essas diversas procuras norteiam os caminhos do e fazem PLENUS 
da sua história um imenso livro que devemos ler, descobrir, construir, pois 
mudamos um nome, mas não mudaremos a nossa forma de fazer a diferença 
na educação das crianças e dos jovens. 

Equipe PLENUS 
 

 O Colégio ESCOLAS REUNIDAS DO SÃO FRANCISCO LTDA 
iniciou suas atividades em 1991, resultado do esforço de professores que 
perceberam a carência regional de uma escola preparatória de cidadãos 
éticos, dotados de aguçado senso crítico e, ao mesmo tempo, dominadores 
dos saberes construídos pela humanidade.

s Como é do conhecimento de V.Sª , a nossa escola, ao longo de mais 
de quase três décadas, sempre prestou um serviço de excelente qualidade 
em Educação. O resultado desse trabalho foi produzido pelo tripé Equipe 
Pedagógica, Material Didático e Professores de alto nível.  
 Em 2015, a nossa Escola - fundada e dirigida exclusivamente por 
professores - passou a utilizar o nome fantasia PLENUS Colégio e Curso - 
Petrolina e respira cotidianamente uma atmosfera de preparação e estudo, 
valores maiores em se tratando de vida escolar, prezados pela comunidade 
que acredita na preparação acadêmica como a garantia do futuro profissional 
dos seus filhos.
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PÁTRIA AMADA, BRASIL!

ENTRE OUTRAS MIL, ÉS TU, BRASIL, Ó PÁTRIA AMADA!

VERÁS QUE UM FILHO TEU NÃO FOGE À LUTA,
MAS, SE ERGUES DA JUSTIÇA A CLAVA FORTE,

TERRA ADORADA

NEM TEME, QUEM TE ADORA, A PRÓPRIA MORTE.

DOS FILHOS DESTE SOLO ÉS MÃE GENTIL,

PAZ NO FUTURO E GLÓRIA NO PASSADO.

ILUMINADO AO SOL DO NOVO MUNDO!

DO QUE A TERRA MAIS GARRIDA

E DIGA O VERDE-LOURO DESSA FLÂMULA
O LÁBARO QUE OSTENTAS ESTRELADO,
BRASIL, DE AMOR ETERNO SEJA SÍMBOLO

Ó PÁTRIA AMADA, IDOLATRADA, SALVE! SALVE!

"NOSSA VIDA" NO TEU SEIO "MAIS AMORES".
"NOSSOS BOSQUES TÊM MAIS VIDA",

TEUS RISONHOS, LINDOS CAMPOS TÊM MAIS FLORES;

I
OUVIRAM DO IPIRANGA AS MARGENS PLÁCIDAS
DE UM POVO HERÓICO O BRADO RETUMBANTE,
E O SOL DA LIBERDADE, EM RAIOS FÚLGIDOS,,
BRILHOU NO CÉU DA PÁTRIA NESSE INSTANTE.

SE O PENHOR DESSA IGUALDADE
CONSEGUIMOS CONQUISTAR COM BRAÇO FORTE, EM TEU 
SEIO, Ó LIBERDADE,
DESAFIA O NOSSO PEITO A PRÓPRIA MORTE!

Ó PÁTRIA AMADA, IDOLATRADA, SALVE! SALVE!

BRASIL, UM SONHO INTENSO, UM RAIO VÍVIDO
DE AMOR E DE ESPERANÇA À TERRA DESCE,
SE EM TEU FORMOSO CÉU, RISONHO E LÍMPIDO,
A IMAGEM DO CRUZEIRO RESPLANDECE.

GIGANTE PELA PRÓPRIA NATUREZA,
ÉS BELO, ÉS FORTE, IMPÁVIDO COLOSSO,
E O TEU FUTURO ESPELHA ESSA GRANDEZA.
TERRA ADORADA, ENTRE OUTRAS MIL,
ÉS TU, BRASIL, Ó PÁTRIA AMADA!

DOS FILHOS DESTE SOLO ÉS MÃE GENTIL,
PÁTRIA AMADA, BRASIL!

II
DEITADO ETERNAMENTE EM BERÇO ESPLÊNDIDO,
AO SOM DO MAR E À LUZ DO CÉU PROFUNDO,
FULGURAS, Ó BRASIL, FLORÃO DA AMÉRICA,

Poema de: Joaquim Osório Duque Estrada
Música de: Francisco Manoel da Silva

Hino Nacional Brasileiro



06. Princípios do PLENUS 

Uma escola de qualidade tem, como alicerce, princípios norteadores de sua 
prática pedagógica condizentes com os desejos da sociedade atual. Por 
esse motivo, o PLENUS Colégio e Curso - Petrolina adota os seguintes 
princípios contemporâneos:

II-ÉTICA E CIDADANIA

O aluno PLENUS, além de desenvolver a capacidade crítica e o 
autoconhecimento, é orientado a assumir uma postura ética em relação aos 
problemas da sociedade atual e a estabelecer laços de solidariedade com o 
grupo do qual faz parte e do qual precisa para viver em comunidade.

III-DISCIPLINA

Muitos confundem a disciplina com o autoritarismo. No entanto, a falta dela 
provoca desordem e prejuízos irreparáveis. Por isso, o aluno PLENUS é 
orientado a cumprir os deveres estabelecidos pela escola e pela sociedade 
em que vive. 

I-EXCELÊNCIA PEDAGÓGICA

Com  mais de duas décadas de existência, o PLENUS já faz parte da história 
educacional do Vale do São Francisco. Sua principal marca, construída 
durante esse tempo, foi a  excelência na prestação de serviços na área de 
educação básica. Isso é fruto de:

R um trabalho realizado por uma equipe de professores e técnicos 
altamente qualificada e experiente; 

R articulação exitosa entre teoria e prática; 

R construção e vivência de um projeto político pedagógico coerente com  
as demandas contemporâneas da sociedade.
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Hino de Pernambuco

CORAÇÃO DO BRASIL, EM TEU SEIO
CORRE SANGUE DE HERÓIS – RUBRO VEIO,
QUE HÁ DE SEMPRE O VALOR TRADUZIR,
ÉS A FONTE DA VIDA E DA HISTÓRIA
DESSE POVO COBERTO DE GLÓRIA,
O PRIMEIRO TALVEZ DO PORVIR! 

SALVE Ó TERRA DOS ALTOS COQUEIROS,
DE BELEZA SOBERBO ESTENDAL!
NOVA ROMA DE BRAVOS GUERREIROS,
PERNAMBUCO IMORTAL! IMORTAL! 

ESSES MONTES E VALES E RIOS,
PROCLAMANDO O VALOR DOS TEUS BRIOS
REPRODUZEM BATALHAS CRUÉIS.
DO PRESENTE ÉS A GUARDA AVANÇADA,
SENTINELA INDORMIDA E SAGRADA,
QUE DEFENDE DA PÁTRIA OS LAURÉIS! 

SALVE Ó TERRA DOS ALTOS COQUEIROS,
DE BELEZA SOBERBO ESTENDAL!
NOVA ROMA DE BRAVOS GUERREIROS,
PERNAMBUCO IMORTAL! IMORTAL! 

DO FUTURO, ÉS A CRENÇA, A ESPERANÇA
DESSE POVO QUE ALTIVO DESCANSA
COMO O ATLETA DEPOIS DE LUTAR...

NO PASSADO O TEU NOME ERA UM MITO,
ERA O SOL A BRILHAR NO INFINITO,
ERA A GLÓRIA NA TERRA A BRILHAR! 

SALVE Ó TERRA DOS ALTOS COQUEIROS,
DE BELEZA SOBERBO ESTENDAL!
NOVA ROMA DE BRAVOS GUERREIROS,
PERNAMBUCO IMORTAL! IMORTAL! 

A REPÚBLICA É FILHA DE OLINDA,
ALVA ESTRELA, QUE FULGE E NÃO FINDA
DE ESPLENDOR COM OS SEUS RAIOS DE 
LUZ.
LIBERDADE UM TEU FILHO PROCLAMA,
DOS ESCRAVOS O PEITO SE INFLAMA
ANTE O SOL DESSA TERRA DA CRUZ! 

SALVE Ó TERRA DOS ALTOS COQUEIROS,
DE BELEZA SOBERBO ESTENDAL!
NOVA ROMA DE BRAVOS GUERREIROS,
PERNAMBUCO IMORTAL! IMORTAL!

Letra:OscarBrandão
Música: Nicolino Milano 



V-LIBERDADE E RESPONSABILIDADE

O mundo pós-moderno tem elementos que podem induzir à falta de 
responsabilidade. Por esse motivo, o PLENUS orienta os seus alunos para a 
utilização responsável de todo tipo de liberdade - individual e coletiva - 
promovendo ações que produzem sujeitos éticos e comprometidos com os 
valores da sociedade atual. 

VI-RELIGIOSIDADE

A religião é fundamental para o equilíbrio da sociedade e para a busca da paz 
duradoura. Por esse motivo, o PLENUS acredita na existência de um Deus 
soberano e se declara ecumênico, respeitando todas as crenças religiosas.

VII-ECOCIDADANIA

Entre as exigências do mundo contemporâneo, o cuidado com o meio 
ambiente ocupa lugar de destaque. Assim, o PLENUS orienta os seus alunos 
para a interação saudável com o espaço onde vivem, promovendo ações de 
intervenção humana que evitem a postura predatória em relação à natureza.

VIII-PRÁTICA DESPORTIVA

Existem diversas maneiras de aprender. Historicamente, a prática saudável 
de esportes tem ensinado valores éticos ao ser humano. Dessa forma, o 
PLENUS considera o esporte como um instrumento fundamental para 
promover a saúde física, intelectual e sócio-emocional dos seus alunos.

IV-INTERAÇÃO FAMÍLIA- ESCOLA

Em todos os países que obtiveram êxito na área da Educação, o 
relacionamento da família com a escola é de parceria. Assim, o PLENUS  
acredita no diálogo produtivo com a família para que os objetivos comuns 
sejam alcançados.
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CALENDÁRIO DE RECUPERAÇÃO
 

I SEMESTRE

ENTREGA DE RESULTADOS AOS PAIS: 31/07   

HUMANAS

MATEMÁTICA

NATUREZA

LINGUAGENS / REDAÇÃO 

ORIGINAIS

13/07

17/06
14/07

15/07

16/07



IX- AUTOCONFIANÇA E EMPREENDEDORISMO 

O empreendedor tem autoconfiança e não espera que os outros façam por 
ele o que é seu dever. Por isso, o PLENUS trabalha para que seus alunos 
construam a autoconfiança, elemento fundamental para se ter uma postura 
empreendedora,  a qual possibilitará  decidir sobre o futuro com inovação e 
ousadia.

X-ORIENTAÇÃO CULTURAL

Faz parte da filosofia pedagógica do PLENUS oferecer momentos/espaços 
que possibilitem a seus alunos a ampliação do conhecimento, além do que é 
oferecido na sala de aula. Por isso, o PLENUS vivencia projetos 
extracurriculares, durante todo o ano letivo, que enriquecem o olhar do aluno 
sobre o mundo onde vive.

Tendo esses princípios como parâmetros, espera-se que o aluno PLENUS  
tenha:

1.  Paixão pelo conhecimento;
2. Respeito aos mestres, aos colegas, aos funcionários do PLENUS e a 

todas as pessoas de forma geral;
3.  Responsabilidade no cumprimento dos seus deveres escolares;
4.  Postura ética e comprometimento social;
5. Hábitos saudáveis na interação com o outro e no cuidado com a     

saúde física e mental.
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18. CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES

AVALIAÇÕESDATAS

SIMULADO SAS

SIMULADO FUVEST 

SIMULADO PLENUS

1ª Etapa

20 ou 21/03
27 ou 28/03

09 ou 10/04

11 e 18/04

2ª CHAMADA - SIMULADO PLENUS  

SIMULADO SAS

ENTREGA DE NOTAS: 08/05

29 e 30/04

16 ou 17/04
24 ou 25/04

AVALIAÇÕESDATAS

SIMULADO SAS

SIMULADO PLENUS

SIMULADO UNICAMP

2ª Etapa

22 ou 23/05
29 ou 30/05

06 e 13/06

19 ou 20/06

21 e 22/06

* 17/05 - Último dia para revisão de notas 1ª Etapa 

* 12/07 - Último dia para revisão de notas 2ª Etapa 

2ª CHAMADA - SIMULADO PLENUS  

ENTREGA DE NOTAS: 30/06



07. Projeto Especial do 3º Ano

 A Equipe   - Petrolina  acredita que PLENUS  Colégio e Curso  
o acesso às universidades conceituadas do Brasil é consequência de anos 
de estudo e dedicação.

 No  - Petrolina, o 3º Ano - Ensino PLENUS  Colégio e Curso
Médio é uma turma especial e como tal é tratada. Veja a seguir o que 
garante o nosso grande sucesso:

¤ Um Calendário Especial, voltado para as necessidades do 3º Ano - 
Ensino Médio.

¤ O apoio de uma competente Equipe Pedagógica para dirimir dúvidas, 
orientar suas escolhas e cuidar para que todos os seus 
questionamentos obtenham respostas.

¤ Uma competente Equipe de Professores, especializada e atualizada no 
processo de seleção dos Vestibulares, trabalhando no grande propósito 
de viabilizar a sua aprendizagem.

¤ A garantia do cumprimento do seu programa anual, dentro do calendário 
estabelecido.

¤ Orientação Vocacional, através de testes, encontros e oficinas para 
nortear a sua escolha profissional.

¤ O Seminário de Profissões (Culminância do Processo de Orientação 
Vocacional), em que, renomados profissionais em diversas áreas, 
ministram palestras cujo conteúdo auxiliam você quanto aos aspectos da 
carreira escolhida ou a escolher: opções de carreira, mercado de 
trabalho, áreas de atuação, profissões do futuro, etc.
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13 a 16  Avaliações de Recuperação - 3º Ano - Ensino 
Médio 

16 Seminário de Profissões

19             Retorno do aluno do 3º Ano - Ensino Médio 
 
31/07  Entrega de resultado aos pais após Recuperação 

12  Último dia para solicitação de revisão de notas - 2ª 
Etapa 



¤ Orientação sobre os principais vestibulares do país e o período de 
inscrições, documentação necessária.

¤ Adoção de material modulado de renomado Sistema de Ensino, 
contemplando conteúdos e questões dos principais vestibulares do país e 
do ENEM.

¤ Encartes elaborados por professores do - PLENUS  Colégio e Curso 
Petrolina  com o intuito de aprofundar e enriquecer o seu  
conhecimento.

¤ Uma lista atualizada de paradidáticos com base no estudo sobre as 
principais obras literárias cobradas nos vestibulares.

¤ Sessões Especiais de Cinema para a 3º Ano - Ensino Médio.

¤ Acompanhamento especial em Redação, inclusive com adoção de livros 
e textos específicos.

¤ Carga horária com 35 aulas semanais fixas.

¤ Disciplina exclusiva do  - Petrolina - PLENUS Colégio e Curso  
História da Arte.

¤ Laboratório de Redação.
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03  Corpus Christi - FERIADO

05 Olimpíada do Conhecimento - 1ª Fase  

19/06 a 12/07  Recesso dos alunos recuperando - 3º Ano - Ensino 
Médio 

19/06 a 18/07  Recesso do aluno aprovado por média - 3º Ano - 
Ensino Médio  

24  Recessão João - FERIADO 

30 Entrega de Resultado aos pais - 2ª Etapa - 3º Ano - 
Ensino Médio



08. Carga horária do 3º Ano - Ensino Médio

 A carga horária do 3º  Ano - Ensino Médio é de 35 aulas 
fixas, distribuídas durante a semana de segunda a sexta-feira, 
sendo 01 (um) dia em horário integral (manhã e tarde). 

 
 A - Carga Horária Semanal:
  
  Português: 3 aulas
  Redação: 2 aulas
  História: 4 aulas
  História da Arte: 1 aula
  Geografia: 3 aulas
  Matemática: 5 aulas
  Física: 4 aulas
  Biologia: 5 aulas
  Química: 5 aulas
  Língua Estrangeira: 1 aula
  Filosofia: 1 aula
  Sociologia: 1 aula
                        
 

     O aluno deverá optar por Inglês ou Espanhol, no início
do 1º Semestre,  como  disciplina  de  Língua  Estrangeira,
constante na grade curricular do Núcleo Básico, portanto 
obrigatória.
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01             Dia do Trabalhador - FERIADO 

08 Entrega de resultados - 1ª etapa 

09 Dia das Mães

12  Divulgação dos conteúdos da Olimpíada do 
Conhecimento - 1ª fase

13 a 28  Inscrição Olimpíada do Conhecimento - 1ª Fase 

17 Último dia para solicitação de revisão de nota - 1ª 
Etapa 

 



09. Filosofia Disciplinar

 
De acordo com o Regimento da Escola, constituem direitos do aluno:
 

R participar das atividades escolares, sociais, cívicas e recreativas, 
destinadas à sua formação e promovidas pela Escola;

R ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparações 
nem preferências, pelos diretores, professores, funcionários e colegas;

R apresentar sugestões à Direção da Escola;

R representar, em termos e por escrito, contra atos, atitudes, omissões ou 
deficiências de professores, diretores, funcionários e serviços da Escola;

R defender-se quando acusado de qualquer falta, assistido por 
representante legal se necessário;

R utilizar as instalações e dependências da Escola que lhe forem 
destinadas, na forma e nos horários para isto reservados;

R ser orientado em suas dificuldades;

R receber seus trabalhos, tarefas e provas devidamente corrigidos e 
avaliados em tempo hábil;

 

 A disciplina escolar é um instrumento pedagógico que, além de 
harmonizar as relações interpessoais e ser um valor na formação de 
condutas compatíveis com a facilitação do processo ensino-aprendizagem, 
é também necessária para dar ao jovem parâmetros (limites) que serão 
balizadores do seu comportamento, levando-o a sentir segurança 
psicológica para uma melhor estruturação de sua personalidade.
 “O limite situa, dá consciência da posição ocupada, dentro de algum 
espaço social: a família, a escola, a sociedade como um todo.” Assim, nosso 
objetivo será, a partir do conhecimento e reflexão da realidade, integrar a 
liberdade individual a uma vivência grupal.
 Para isso estamos sempre promovendo reflexões que levem a uma 
melhor vivência do indivíduo e do  grupo, preservando-se os direitos e 
deveres, que deverão estar claros e definidos para todos, e zelando pelo seu 
cumprimento a fim de que os nossos objetivos sejam atingidos.

9.1. Seus Direitos
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06 Carta Magna de Pernambuco - FERIADO 

08 Dia Internacional da Mulher

18             Reunião de Pais 
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01 e 02 Recesso Semana Santa - FERIADO 

09 ou 10 Simulado FUVEST / SAS

21                 Tiradentes - FERIADO  

22 Descobrimento do Brasil



 

RRequerer, através de seu responsável, revisão de provas e recuperação, 
observando o previsto pela escola, quanto a esses itens;

R Requerer o direito a nova avaliação em caso de falta justificada; 

RTomar conhecimento, através do Boletim Escolar, ou outro meio próprio, 
de notas e frequências obtidas;

R Requerer cancelamento de matrícula ou transferência, quando maior de 
idade, ou através do pai ou responsável, quando menor;

RParticipar de visitas, excursões, desfiles, festas e demais atividades 
reconhecidas pelo estabelecimento;

RReceber em igualdade de condições adequada orientação educacional e 
pedagógica.

De acordo com o Regimento da Escola, constituem deveres do 
aluno:

 

Rfrequentar com assiduidade e pontualidade as aulas e demais atividades 
escolares;

R frequentar  às aulas marcadas em turno contrário;

R respeitar as normas de convivência, os diretores, professores, 
autoridades de ensino, corpo de funcionários e colegas;

Rapresentar-se na Escola devidamente uniformizado e, quando solicitado, 
sendo adotado pela Escola, com documento de identificação;

Rcomparecer às aulas e/ou avaliações marcadas em turno contrário e aos 
sábados devidamente uniformizado;

R respeitar as normas disciplinares da Escola, dentro e fora dela;

R apresentar solicitação por escrito e assinada pelo responsável para fins 
de saída ou outros fins;

R contribuir, no que lhe couber, para o bom nome da Escola;

R colaborar na preservação do patrimônio escolar, respondendo e 
indenizando os danos que causar;

Rcomunicar à Coordenação e Secretaria o seu afastamento temporário, 
por motivo de doença ou outros, apresentando para o primeiro atestado 
médico comprobatório (na pessoa do seu responsável, quando menor);

R Cumprir  as normas disciplinares mesmo nas aulas remota. 
 

9.2. Seus Deveres
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01 Dia Mundial da Paz - Confraternização  Universal  

06 Dia dos Reis Magos

07 Dia do Leitor         

15. CALENDÁRIO ESCOLAR
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08 Início do ano letivo 

15 a 17 Recesso de Carnaval



Rcumprir, com rigorosa exatidão, as determinações da diretoria, dos 
professores e funcionários;

R observar, fielmente, os preceitos de higiene pessoal, bem como zelar pela 
limpeza e conservação das instalações, dependências, material e móveis da 
Escola;

R entregar trabalhos ou atividades somente ao professor da disciplina em sala 
de aula. Não será permitida a entrega de trabalho ou atividade nos demais 
setores da escola (coordenação, portaria, etc.) sem a autorização prévia do 
professor da disciplina;

Rter em mãos o material exigido para a prática de suas atividades escolares, 
mantendo-o em perfeita ordem;

Rentrar e permanecer na sala de aula e dela sair sem tumulto, quanto 
autorizado;

R tratar os colegas com civilidade;

Rser portador de correspondências do colégio enviadas aos pais ou 
responsáveis tais como circulares, avisos, comunicados e outros;

Rtrazer assinados pelos pais ou responsáveis todos os documentos e 
correspondências de que for portador, rigorosamente dentro do prazo 
estabelecido em cada documento;

Rabster-se de atos que perturbem a ordem, ofendam os bons costumes ou 
importem em desacato às leis, às autoridades escolares ou aos professores 
e funcionários;

Rcomparecer às solenidades e festividades cívicas e sociais promovidas pela 
escola;

R agir com honradez  na execução dos trabalhos e provas escolares.

R Descaracterizar o padrão e o tamanho da farda;

R Comparecer ao Colégio em qualquer horário trajando bermudas, shorts, 
minissaias, miniblusas, chinelos ou qualquer traje inadequado; 

R Usar aparelhos celulares e/ou eletrônicos sem finalidade pedagógica; 

R Comparecer ao Colégio em qualquer horário trajando bermudas, shorts, 
mini-saias, mini-blusas, chinelos, ou qualquer traje inadequado;

R O uso de corretivo nas dependências do Colégio;

R Promover, sem autorização do Diretor, sorteios, coletas ou subscrições, 
usando, para tais fins, o  nome da Escola;

RDistribuir no recinto da Escola quaisquer boletins ou impressos sem 
autorização da Direção;

R Ocupar-se durante as aulas de assuntos a elas estranhos (Ex: livros de 
outras disciplinas, revistas, etc.);

É VEDADO AO ALUNO
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 “Tomar consciência do que fazemos é indispensável para o crescimento 
como pessoa.

 A prova é uma ocasião que temos para tomar consciência do nosso 
aproveitamento.

 Temos direito de trabalhar na maior calma e tranquilidade.
 Os outros possuem os mesmos direitos.”   

 Para alcançarmos as finalidades acima, observaremos sempre 
as normas seguintes:

A- O horário das ABs e ACs consta no Calendário Escolar de cada Etapa.

preencher corretamente todo o cabeçalho do gabarito com: nome e 
número de matrícula;
responder primeiro as questões mais fáceis, depois as mais difíceis, 
evitando perder tempo e deixar em branco questões que sabe;
evitar atitudes suspeitas, como conversar, olhar para os lados, etc, 
tentar e/ou usar aparelhos eletro-eletrônicos durante a avaliação, pois 
tais atos poderão ocasionar anulação de questões e da própria prova;
preencher o gabarito com caneta preta;
assinar a lista de presença ao entregar a prova.

 
B - Ao responder a prova, o aluno deverá:

verificar  imediatamente se a prova está completa;

14. Normas e Procedimentos das Avaliações
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R Fomentar ou participar de faltas coletivas às aulas ou manifestações de 
agravo ao corpo técnico-pedagógico, administrativo, discente ou 
autoridade, no recinto escolar;

R Ausentar-se da sala de aula sem permissão do professor e sem 
autorização da Coordenação;

R Praticar,  dentro ou fora do estabelecimento escolar, atos ofensivos à 
moral e aos bons costumes;

RProduzir algazarras ou distúrbios nos corredores, pátios e outras 
dependências, bem como nas imediações do colégio, durante o período 
das aulas, no seu início ou término;

R Trazer para a escola valores ou objetos suscetíveis de extravio, pelos 
quais a Direção não se responsabiliza;

R Tomar parte em manifestações ofensivas a pessoas ou instituições;

R Desrespeitar as normas do Colégio por atos ou manifestações que firam 
esta orientação;

R Fumar, jogar ou fazer uso de bebidas alcoólicas, fardado ou não, dentro 
ou fora do estabelecimento e em suas imediações, e/ou em eventos 
relacionados à rotina escolar ;

R Promover brigas, depredação ou algazarras dentro ou fora do Colégio;

R Descaracterizar a prova como documento oficial da aprendizagem 
(grafismos, desenhos, rasgões, adesivos, ou quaisquer manifestações 
depreciativas);

R Depredar, descaracterizar, riscar ou pintar qualquer objeto, 
mobiliário, paredes, murais do PLENUS Colégio e Curso - 
Petrolina;

R Mudar a disposição das cadeiras em sala de aula;

R Usar nomes, fotos ou imagens relacionados direta ou indiretamente à 
escola ou funcionários sem prévia autorização.

R Namorar nas dependências da Escola. 

R Em caso de aulas remotas, atrapalhar com brincadeiras, postagens de 
slides ou qualquer material que não faça parte da aula, escrever coisas 
inconvenientes e/ou desrespeitosas em chats, fóruns, etc. 

Cobrança de atitudes reparadoras:
* SUJOU             LIMPOU

* QUEBROU              CONSERTOU
ou

Ressarcir o outro e/ou ao colégio
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  As provas de recuperação semestral terão conteúdos 
programáticos  correspondentes a I e II etapas. As datas 
das avaliações constam no item CALENDÁRIO DE 
AVALIAÇÕES. 

  Os alunos que não conseguirem a média mínima de 
promoção 6,0(seis) ao final do ano letivo serão 
submetidos a estudos de recuperação do 2º semestre e 
consequente avaliação com conteúdos referentes a III e 
IV etapas.

  Para o cálculo da média de promoção do ano letivo, será 
utilizada a seguinte fórmula:

   NR = 10,0 - ME
  NR = Nota de Recuperação
  ME = Média da Etapa

  A média de promoção na recuperação do 2º semestre  é 
5,0 (cinco).

 F - Avaliações de Recuperação:

  No final do 1º semestre, haverá uma recuperação (das 1ª e 
2ª etapas), para os alunos que não obtiverem a média 
mínima de promoção  6,0 (seis).

  A média obtida na recuperação substituirá a média da I e II 
etapas, caso seja superior a estas. Sendo inferior, o aluno 
permanece com a média obtida na etapa, prevalecendo 
para cálculo da média final ao término do ano letivo.
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10.1. HORÁRIO ESCOLAR

10. Regras de Funcionamento

ENSINO MÉDIO

MANHÃ
1ª AULA: 07:15h às 08:00h
2ª AULA: 08:00h às 08:45h
3ª AULA: 08:45h às 09:30h

INTERVALO: 10:15h às 10:35h
4ª AULA: 09:30h às 10:15h

5ª AULA: 10:35h às 11:20h
6ª AULA: 11:20h às 12:05h

TARDE
1ª AULA: 13:15h às 14:00h
2ª AULA: 14:00h às 14:45h
3ª AULA: 14:45h às 15:30h

INTERVALO: 16:15h às 16:35h
4ª AULA: 15:30h às 16:15h

5ª AULA: 16:35h às 17:20h
6ª AULA: 17:20h às 18:05h

R Em caso de aulas remotas o horário será o mesmo das aulas  
presenciais;  

R  Após os cinco minutos iniciais da 1ª aula, não mais será permitido o 
ingresso do aluno na sala de aula; sendo encaminhado à 
Coordenação, só ingressando na 2ª aula.

R A constância de atrasos (3 vezes) implicará na comunicação aos pais 
e, havendo reincidência, o educando poderá ser encaminhado de 
volta à sua casa.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

7ª AULA: 12:05h às 12:50h 7ª AULA: 18:05h às 18:50h
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 A - Até que todos os alunos estejam presencialmente, as avaliações 
acontecerão de forma remota, com exceção de alguns simulados.

 
 B - Em cada etapa o aluno fará duas avaliações.

  AC: AVALIAÇÃO CONTÍNUA:  composta de questões tipo múltipla 
escolha e questões abertas. 

  AB: AVALIAÇÃO BIMESTRAL: composta de questões do tipo 
múltipla escolha (SIMULADO PLENUS).

       Além do Simulado PLENUS, o aluno fará 4 (quatro) Simulados  do 
Sistema de Ensino adotado para o 3º ano do Ensino Médio, em âmbito 

OBS:  As Avaliações da etapa serão realizadas
nos moldes de provas de vestibulares.
Para  respostas  e   marcação   de  gabarito  é
exigido o uso de caneta preta ou azul.

 C - O resultado das Avaliações  será expresso em termos 
numéricos:

  AC = 10,0
  AB = 10,0

 D - Para o cálculo da média de promoção em cada disciplina, 
será utilizada a seguinte fórmula:

  ME = AC  +  AB
                                          2

 E - As avaliações de redação são marcadas pelo professor e 
poderão acontecer na aula de Redação ou no turno 
contrário.

13. Sistema de Avaliação
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 O Aluno deverá comparecer à escola trajando, obrigatoriamente, o 
fardamento completo.

R Camiseta padrão do 3ª Ano.

R Calça jeans - azul padrão (sem detalhes ou rasgada)

R Tênis - branco, azul, cinza ou preto.

R Meias brancas.

10.2. FARDAMENTO

R Não são consideradas como uniforme as camisetas de eventos da escola.
R Não são permitidas alterações no padrão e tamanho do fardamento.
R É, terminantemente, proibida a descaracterização do fardamento escolar, inclusive 

com o uso de bonés, lenços e/ou qualquer adereço extravagante.
R Em hipótese alguma será permitido o uso de chinelos.

ATENÇÃO!

R  Todas as aulas são importantes. É, portanto, imprescindível que o aluno 
falte o mínimo possível e por sérios motivos, tendo o cuidado de comunicar 
à Escola, a fim de que sua justificativa seja registrada no controle diário de 
faltas.

R DA FALTA À AVALIAÇÃO - Caso o aluno, por motivo justo e/ou grave, 
perca alguma avaliação, deverá dirigir-se à Coordenação, no prazo 
pré-estabelecido no calendário, para justificativa da falta e, em caso 
de doença, apresentação de atestado médico. Logo, em seguida, o 
responsável deverá dirigir-se à tesouraria para pagamento das taxas 
equivalentes. 

10.3. FALTAS

R No PLENUS são considerados motivos graves:
Q Doença com atestado comprobatório
Q Luto
R O atestado justifica a falta, porém não isenta o pagamento da referida taxa.

ATENÇÃO!
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12. Técnicas de Estudo

        Aproveitando melhor a sala de aula 
 

  FAZER

  01 - Ser pontual e assíduo;
  02 - Respeitar o horário de término dos intervalos;
  03 - Manter a acuidade (prestar atenção) e a concentração.
  04 - Ter o material  didático  recomendado (livros, apostilas, módulos, 

códigos, tabelas, calculadoras, fichas,  etc.) e o “material de escritório” 
(caneta, borracha etc) organizado e à mão; 

  05 - Conversar ou pensar somente em assuntos inerentes à aula;
  06 - Envolver-se apenas consigo mesmo, esquecer o colega ao lado; 
  07 - Anotar suas dúvidas e pergunte no momento oportuno, ou seja, quando 

o professor concluir o raciocínio;
  08 - Ser discreto nas suas colocações, pois, a sala de aula é um laboratório 

de aprendizagem. 

        Aproveitando melhor o tempo em casa
 
  01 - Reservar pelo menos 5 horas diárias de estudo;
  02 - Procurar estudar as matérias ministradas pelos professores o mais 

cedo possível após a aula;
  03 - Fazer um intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos de estudo;
  04 - Estudar primeiramente as matérias que tenha mais dificuldades; 
  05 - Estabelecer rotina diária de estudo;
  06 - Só terminar de estudar quando esgotar o tempo estabelecido, mesmo 

que aparentemente tenha aprendido tudo; 
  07 - Seguir o plano de estudo até formar hábito;
  08 - Procurar estudar alternadamente matérias onde haja maior e menor 

dificuldade.
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R Evite sentar-se com os pés em cima de outra cadeira. Além de causar 
danos à sua coluna, tal postura não é ideal para um bom 
acompanhamento da aula. O aluno deverá manter a distribuição normal 
das carteiras de acordo com a orientação da Coordenação, cabendo 
apenas ao professor qualquer alteração. O aluno, que não estiver sentado 
de forma correta ou mudar a posição original de sua carteira, poderá ser 
advertido pelo professor e encaminhado à Coordenação.

R O horário de aulas é sagrado. A família e o aluno devem estar conscientes 
de que o afastamento das aulas, por quaisquer motivos, acarreta sérios 
prejuízos ao educando e à rotina da escola. Todos os compromissos 
devem ser marcados para o turno contrário.

R A permanência constante do aluno na escola ou imediações, após o 
encerramento das aulas, será comunicada oportunamente à família para 
que sejam tomadas as devidas providências.

R O intervalo de recreio tem duração de 20 minutos e durante esse tempo o 
aluno deve permanecer dentro da escola.

R Após o sinal de término do recreio, os alunos deverão dirigir-se às salas de 
aula imediatamente. Não há tolerância de espera.

 A Agenda Escolar é um material didático pessoal imprescindível ao 
aluno, pois ajuda na sua organização.

10.4. POSTURA EM SALA DE AULA

10.5. PERMANÊNCIA NA ESCOLA

10.6. RECREIO

10.7. AGENDA

 O aluno deve permanecer na sala de aula no intervalo entre uma aula 
e outra.

10.8. DO INTERVALO ENTRE AS AULAS

11. Competência dos Pais ou Responsáveis

12.1. Comparecer às Reuniões Pedagógicas 

12.2. Atender  ao  chamado  da Escola, sempre que 
for solicitado.

12.3. Assumir  responsabilidade  pelo  cumprimento 
dos  horários de seus filhos.

12.4. Providenciar o material didático do aluno.

12.5. Responsabilizar-se pelo comparecimento do 
aluno à Escola com o fardamento completo.

12.6. Acompanhar a vida escolar de seu filho.

12.7. Receber notas e/ou avaliação do seu filho.

12.8. Ter cuidado com o trânsito em frente ao Colégio.

12.9. Pagar pontualmente as mensalidades escolares 
do seu filho.

R 3ª Parcela - 28 de fevereiro de 2021
R 4ª Parcela - 31 de março de 2021
R 5ª Parcela - 30 de abril  de 2021
R 6ª Parcela - 31 de maio  de 2021
R 7ª Parcela - 30 de junho  de 2021
R 8ª Parcela - 31 de julho  de 2021
R 9ª Parcela - 31 de agosto  de 2021
R 10ª Parcela - 30 de setembro  de 2021
R 11ª Parcela - 31 de outubro  de 2021
R 12ª Parcela - 30 de novembro  de 2021

 
O pagamento deverá ser feito através de boleto.
O bom trabalho pedagógico depende também da pontualidade no 
pagamento de serviços prestados.

 A prestação de serviços escolares é dividida em 12 (doze) parcelas. 
Esta divisão é feita da seguinte forma:
R 1ª Parcela - No ato da matrícula (independente da data que seja efetuada) 
R 2ª Parcela - 31 de janeiro de 2021
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 As atitudes de indisciplina em sala de aula poderão acarretar em 
exclusão da mesma. Em caso de reincidência, os pais dos alunos serão 
chamados à Escola; o aluno poderá sofrer punições outras, caso a indisciplina 
perdure.
 Pelo não cumprimento de suas obrigações disciplinares, o aluno é 
passível das seguintes penalidades: registro pedagógico,  advertências (oral, 
escrita e coletiva), suspensão, termo de responsabilidade e transferência.

10.9. PENALIDADES

1 - REGISTRO PEDAGÓGICO 

Caso o aluno deixe de realizar alguma atividade solicitada pelo professor e/ou 
não traga o material didático da disciplina (livro, apostila, etc...) terá um registro 
pedagógico. Após 10 registros,  a família será comunicada. 

2 - ADVERTÊNCIA  

Advertência Oral - O fato deverá ser registrado na ficha individual do aluno 
pela coordenação e o mesmo deverá estar ciente do registro.

Advertência Escrita - Deverá ser assinada pelo aluno e encaminhada à 
família para conhecimento do não cumprimento de princípios individuais / 
coletivos da convivência social.

Advertência Coletiva - Quando ela se fizer necessária para um grupo de 
alunos ou série que não cumpra o regimento interno.

3 - SUSPENSÃO 

Será aplicada a suspensão aos alunos que receberem 3 (três) advertências 
escritas, ou que cometerem  falta(s) considerada(s) grave(s) pela Escola.

5 - TRANSFERÊNCIA 

O aluno poderá ser desligado da escola se:
- cometer faltas ao longo do ano e não apresentar mudanças de 
comportamento;
- cometer indisciplina grave (não será necessário ter passado por 
penalidades previstas pelo Colégio).

Serão consideradas faltas graves:

R participar, de forma direta ou indireta, de qualquer tipo de BULLYING;

R desrespeito a professores, alunos e funcionários;

R agressões físicas de qualquer espécie;

R causar danos às instalações da Escola;

R fazer-se passar pelos pais ou outrem;

R ausentar-se da Escola sem autorização;

R envolver-se em distúrbios nas dependências ou nas proximidades da 
Escola;

R manusear objetos alheios sem autorização;

Rusar bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de droga nas dependências e 
proximidades da escola;

Rparticipar de eventos, representando a escola, sem autorização prévia da 
Direção.

R FALTAS NÃO DESCRITAS ACIMA E QUE VENHAM A SER CONSIDERADAS 
GRAVES PELA DIREÇÃO DA ESCOLA SÃO PASSÍVEIS DAS MESMAS 
PENALIDADES.

ATENÇÃO!

4 - TERMO DE RESPONSABILIDADE 

O procedimento do Termo de Responsabilidade é um recurso para evitar a 
exclusão do aluno do Colégio. Preencherão o termo o responsável e o aluno já 
suspenso, reincidente ou não, a Coordenação e a Direção. O Termo de 
Responsabilidade implica no compromentimento do aluno em sua melhoria 
disciplinar.
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