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Querido(as) Alunos(as),

Vocês se lembram da história A Caixa de Pandora? Um resumo: conta-se que  Vulcano,  a 
pedido de Júpiter, fez Pandora,  uma criatura à imagem e semelhança dos humanos. Ela 
recebeu a missão de levar uma caixa de presente aos humanos. Curiosa, após ter um sonho 
no qual as mais belas coisas saíam desse receptáculo, resolveu abrir e, para o seu 
desespero,  o que saiu de lá foi uma legião de demônios: a Avareza, Arrogância, Gula, Inveja, 
Crueldade, o Egoísmo, todos os vícios e defeitos dos seres humanos. 

Parece que essa  caixa de Pandora foi aberta em 2020. Com a crise provocada pela Covid-19, 
muitas coisas ruins foram soltas.   O mundo ficou mais caó�co do que já era e instalou-se 
em nós aquela sensação estranha e angus�ante de que a nossa casa caiu, derrubada por um 
forte vendaval. Vivemos agora querendo voltar para o nosso lar, em busca de um “novo 
normal”, mas nem sabemos as condições dessa nossa casa e se ela  ainda existe.

Infelizmente, é nesse contexto de incertezas que você, querido aluno e querida aluna do 
Pré-Ves�bular Plenus, deverá se preparar para o Enem e outros exames neste ano. Para 
isso, terá de se reinventar, planejando com muito cuidado as horas de estudo e 
aproveitando o máximo as informações que a nossa excelente equipe de professores 
repassará. 

Vocês se lembram como termina essa história da tradição greco-romana? Assim nos 
contam A.S Franchini e Carmem Segranfredo, autores do livro As 100 Melhores Histórias da 
Mitologia:

“Percebendo  que nada ficara lá dentro, olhou ainda uma vez para o fundo da caixa fa�dica. 
Um rosto maravilhosamente belo e eternamente jovem, no entanto, a observava dali.
-Quem é você? Perguntou Pandora, ainda temerosa.
-Eu sou a Esperança- disse simplesmente o belo rosto.
Foi carregando esse valioso presente que Pandora se apresentou diante dos seres 
humanos”.

Recebamos esse presente que  Pandora nos  trouxe  e que a Esperança seja a nossa 
principal  fonte de energia em 2021.

Contem conosco. Sempre.

Um forte abraço.

Equipe Plenus.

1. MENSAGEM AO FERA



SÍLVIA MARIA DOS SANTOS ALVES 
Diretora Pedagógica

JOSÉ ATHAYDES RAMOS DE FREITAS  
Diretora Administrativo-financeiro

DENISE MARTORELLI  DO PINHO
Vice-Diretora

NIVALDO MOREIRA
Coordenador - Plenus Pré-Vestibular Petrolina

SIMONE RODRIGUES DE SOUZA
Assessora de Coordenação 

ÂNGELA MARIA REZENDE DA SILVA
Auxiliar de Coordenação 

MARIA DAS DORES MARQUES
Tesoureira

2. EQUIPE ADMINISTRA TIVO-PEDAGÓGICA



þ caso a turma em que esteja matriculado não 
tenha continuidade, o aluno poderá ser 
remanejado para outra turma ou horário.

Leia com atenção:

 Disciplina é fundamental. Qualquer grupo humano necessita ser regido por um conjunto de 
normas que possibilitem o convívio e garantam a ordem, o crescimento e o sucesso. Por esse motivo, o 
aluno Pré-Vestibulando deverá ficar atento ao que o Cursinho PLENUS estabeleceu como Normas e 
Procedimentos.

þ   frequentar com pontualidade as aulas, programadas pelo curso, do currículo escolar;
þ   a entrada na escola só será permitida com camisa  padrão  do  Pré-Vestibular  e, por ocasião das aulas 

e atividades extras, apresentar-se bem trajado, evitando roupas de pequeno tamanho e decotes 
excessivos (minissaias, shorts curtos, blusas decotadas). Não será permitido ao aluno usar camisa de 
outro curso para participar de nenhum evento ou aula do PLENUS Pré-Vestibular - Petrolina;

þ   participar das aulas e atividades fora do horário escolar com comportamento disciplinado, aceitando as 
orientações e decisões do Pré-Vestibular em casos de indisciplina;

þ   esforçar-se para obter o melhor rendimento possível, utilizando-se de todos os recursos que o curso e a 
família possam oferecer-lhe;

þ   colaborar com a preservação do patrimônio escolar (estrutura física, móveis, equipamentos) e todo o 
material utilizado em sala de aula ou áreas de convívio;

þ   acatar as orientações do curso que proíbem a utilização de fumo e ingestão de bebidas alcoólicas nas 
dependências ou proximidades da escola, em quaisquer situações ou momentos das atividades;

þ  respeitar professores, funcionários e colegas, jamais dirigindo a qualquer um deles grosserias, 
palavrões ou gestos inadequados;

þ  É proibido demonstração de afeto exagerado nas dependências do PLENUS Pré-Vestibular - 
Petrolina;  

þ   ser um elo de comunicação entre a escola e a família, apresentando aos pais circulares, comunicados e 
resultados de rendimento escolar.

þ   responsabilizar-se pelo seu material didático e objetos de uso pessoal, evitando deixá-los em qualquer 
lugar do curso e, consequentemente, perdê-los;

þ   não usar aparelhos eletro-eletrônicos (celular, mp3, mp4, ipod, etc) nas salas de aula do PLENUS Pré-
Vestibular - Petrolina;

þ   estar ciente de que o PLENUS Pré-Vestibular fará uso EXCLUSIVO do nome/imagem do aluno, quando 
se fizer necessário;

þ   o aluno não poderá se ausentar do pré-vestibular durante o horário das aulas. É proibido marcação de 
lugares;

þ    a sala de estudos funcionará das 8h às 12h e das 13h às 21h;
þ  não será permitido ao aluno assistir aulas em turmas e horários nos quais o mesmo não esteja 

matriculado, sem que haja a permissão da Coordenação. 
þ    Proibido levar bebidas e alimentos para as salas de aula e sala de estudo. Usar refeitório.  

NORMAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA
þ   Obrigatório o uso da máscara; 
þ   Trazer garrafas individuais de água. 
þ   Trazer o lanche de casa;
þ   É vedado ao aluno sair para comprar lanches;
þ   O aluno não poderá se ausentar do Pré-Vestibular durante o horário das aulas;
þ   Proibido aglomerações nas dependências da escola. 

3. NORMAS E PROCEDIMENTOS



A TURMA DE PRÉ-MEDICINA CONTA COM:

þ Professores com Mestrado e Doutorado;

þ Carga horária intensificada (42 aulas);

þ Bateria de Simulados;

þ Oficina de redação exclusiva;

þ Material diferenciado para prática de exercícios em turno 
oposto, 2 dias à tarde. 

 Em 2005, a nossa Escola inovou na região com a implantação 
de uma turma de Pré-Vestibular com preparação específica para os 
vestibulares de medicina. 
 Neste ano de 2021, para melhorar o desempenho de nossos 
alunos, resolvemos mudar o formato desse curso da seguinte maneira:

þ MANHÃ, de segunda a sexta-feira, das 7:15h às 12:05h;

þTARDE, nas segundas e sextas, das 14:00h às 18:00h, para 
realização de exercícios, ficando o curso com uma carga horária de 
42 aulas semanais.  

 Para garantir um bom desempenho o aluno deve, além de 
cumprir as normas e procedimentos estabelecidas pela escola, 
seguir as seguintes orientações:

 

þ Apresentar empenho e dedicação em todas as aulas;

þ Não faltar às aulas;

þ Ser pontual;

þ Participar de todos os simulados;

þ Atingir nos simulados um resultado satisfatório;

þ Manter os conteúdos sempre atualizados.

4. PRÉ-MEDICINA - SEMI-INTEGRAL 

 



 Além do fortíssimo trabalho voltado para o ENEM, o PLENUS  
Pré-Vestibular - Petrolina também direciona a força da sua equipe para 
o apoio necessário aos vestibulares tradicionais e particulares à medida 
em que eles vão acontecendo
 A tabela a seguir  mostra algumas Universidades tradicionais e 
as disciplinas exigidas por elas. 

5. ALÉM DO ENEM

þ Todos os plantões serão ministrados na sala de plantões 
do PLENUS Pré-Vestibular - Petrolina.

þ Confira também os horários dos monitores de Física, 
Química e Matemática (Secretaria).

INSTITUIÇÕES / 
VESTIBULARES CLÁSSICOS

DISCIPLINAS

FACISA / FAMENE

FSM

UNEB 

UNCISAL 

EBMSP (BAHIANA)

FTC / UNIPÊ / UNIFACS / UNIME 

SSA/UPE: 1, 2, 3

UNICAP

ESTÁCIO DE SÁ 

FIP

QUÍMICA / FÍSICA / BIOLOGIA / PORTUGUÊS 

QUÍMICA / FÍSICA / BIOLOGIA / PORTUGUÊS 

TODAS AS DISCIPLINAS

TODAS AS DISCIPLINAS

TODAS AS DISCIPLINAS

1ª FASE - TODAS AS DISCIPLINAS
2ª FASE - QUÍMICA / FÍSICA / BIOLOGIA / MATEMÁTICA / REDAÇÃO  

TODAS AS DISCIPLINAS

TODAS AS DISCIPLINAS +REDAÇÃO DO ENEM 
OU DA UNICAP 

ENEM 

QUÍMICA / FÍSICA / BIOLOGIA / PORTUGUÊS /
REDAÇÃO / LÍNGUA ESTRANGEIRA



6. PLANTÕES 

NIVALDO

DIEGO ALCANTARA

OS NÚMEROS NÃO 
MENTEM JAMAIS!

SEM DÚVIDAS

Oficina de Redação

Bem traçadas linhas!

SÍLVIO ALAN

KENNEDY

NILSON ALVES

PRESENCIAL/ON-LINE

REDAÇÃO - ON-LINE

LEILIANE ALINE



7. CURSOS PARCEIROS  

! CIÊNCIAS DA NATUREZA

           

 

! CURSO DE MATEMÁTICA QUANTA

                      DANTAS

                                       



EXTENSIVO

þ 1º Simulado SAS/ENEM - 1º dia: 20 ou 21/03       2º dia: 27 ou 28/03 
þ 2º Simulado SAS/ENEM - 1º dia: 17 ou 18/04       2º dia: 24 ou 25/04 
þ 3º Simulado SAS/ENEM - 1º dia: 22 ou 23/05       2º dia: 29 ou 30/05 
þ 4º Simulado SAS/ENEM - 1º dia: 14 ou 15/08       2º dia: 21 ou 22/08  
þ 5º Simulado SAS/ENEM - 1º dia: 11 ou 12/09       2º dia: 18 ou 19/09 
þ 6º Simulado SAS/ENEM - 1º dia: 09  e  10/10       2º dia: 16  e  17/10 

SIMULADOS PLENUS
þ 1º Simulado: 10 ou 11/04 
þ 2º Simulado: 25 ou 26/09 

8. SIMULADOS

Revisão ENEM - 18/10 A 06/11/2021   (Previsão) 

PSICÓLOGO:  BRUNO EMANUEL RAMOS DE OLIVEIRA

ATENDIMENTO SEMANAL 

VESTIBULARES NO NORDESTE

SETOR DE PSICOLOGIA

 Sabendo que o período do vestibular é uma fase decisiva e com forte carga 
emocional que muitas vezes coloca o aluno em conflitos tanto pessoais quanto 
familiares, o Setor de Psicologia criou um espaço de escuta na tentativa de 
contribuir para que o estudante possa aprimorar o autoconhecimento e esclarecer 
quais pilares norteiam sua escolha profissional, tornando-a mais consistente e 
afinada com o seu desejo.  



þ Cronistas do Descobrimento - Vários autores

þ As Vítimas Algozes - Joaquim Manoel de 
Macedo

þ O Guarani - José de Alencar

þ O Seminarista - Bernardo Guimarães

þ Dom Casmurro - Machado de Assis

þ Memórias de um Sargento de Milícias -
Manoel Antônio de Almeida

þ Os Maias - Eça de Queirós

þ O Cortiço - Aluísio Azevedo

þ Os Sertões - Euclides da Cunha 

þ Amar, verbo intransitivo - Mário de Andrade

þ Estrela da Vida Inteira - Manoel Bandeira

þ Antologia Poética - Carlos Drummond

þ Vidas Secas - Graciliano Ramos

þ O Último Voo do Flamingo - Mia Couto 

þ Capitães da Areia - Jorge Amado

þ Tenda dos Milagres - Jorge Amado 

þ Doidinho - José Lins do Rego

þ Fogo Morto - José Lins do Rego

þ Laços de Família - Clarice Lispector

þ Sagarana - Guimarães Rosa 

9. LIVROS, FILMES, SÉRIES E DOCUMENTÁRIOS P ARA O ENEM

 O novo modelo de vestibular exige muito mais do que conteúdo. Espera-se um aluno 
mais antenado com o mundo e com os problemas sócio ambientais; para tanto, é importante que o 
vestibulando esteja bem informado, ao invés de se preocupar com a velha repetição de conteúdos.
  Concilie, portanto,  os estudos ao lazer e à cultura.  A seguir uma lista de sugestões.

FILMES:

þ Um sonho de liberdade - Frank Darabont
þ Olga - Jayme Monjardim  
þ Adeus, Lênin! - Wolfgang Becker 
þ A queda - Oliver Hirschbiegel
þ Selma: Uma luta pela igualdade - Ava DuVernay 
þ O pagador de promessas - Anselmo Duarte 
þ O poderoso chefão - Francis Coppola 
þ Getúlio - João Jardim  
þ A Sombra de Goya - Milos Forman 
þ Amadeus - Milos Forman
þ Platoon - Oliver Stone
þ A última noite - Spike Lee
þ Boa noite, Boa sorte - George Clooney
þ Assassinato no expresso Oriente - Sidney 

Lumet
þ Terra em transe - Glauber Rocha  
þ Janela indiscreta - Alfred Hitchcock
þ Terra estrangeira - Walter Salles
þ Filadélfia - Jonathan Demme 
þ O ano em que meus pais saíram de férias -    
    Cao Hamburger
þ O que é isto, companheiro? - Bruno Barreto    
þ  A teoria de tudo - James Marsh
þ Os Miseráveis - Tom Hooper 
þ Lawrence da Arábia - David Lean  
þ Filhos da Guerra - Philipp Kadelbach 
þ Hannah Arendt - Margarethe Von Trotta
þ O Nome da Rosa - Jean-Jacques Annaud
þ O Código da Vinci - Ron Haward
þ Apocalipse now - Francis Ford Coppola
þ O menino do pijama listrado - Mark Herman 
þ A trilogia de Mad Max - George Millher
þ A livraria 
þ Toc Toc
þ A incrível aventura de Rick Baker - Taika Waititi
þ 1917
þ Bacurau 
þ Coringa
þ Cara
þ Quebrando a banca
þ O homem que viu o infinito 
þ X + Y
þ Parasita
þ O contador 
þ O jogo da imitação 
þ Os 7 de Chicago

LIVROS:



þ (Dis)Honesty: the truth about lies

þ 3 ½ minutes

þ A 13ª emenda

þ Catching the sun

þ Cownspiracy: o segredo da sustentabilidade

þ Cultura Chapada

þ Eis os delírios do mundo conectado

þ Innsaei

þ O invasor Americano

þ Os capacetes brancos

þ Requiem for the american dream

þ Senna: o brasileiro

þ Slingshot

þ Só os mortos

þ The internet's own boy: the story of...

þ When two worlds collide

þ Winter on fire

þ Zeitgeist: the movie

þ No intenso agora

þ Ilha das flores

þ Muito além do peso

þ Justiça

þ Sad Hill Unearthed

þGrandes momentos da Segunda Guerra 

þSegunda Guerra (Netflix) 

þOs grandes momentos da Segunda Guerra

þTanques de guerra (Netflix) 

  SÉRIES:

þ Billions

þ Black Mirror

þ Boardwalk Empire

þ Como mudar o mundo

þ Downton Abbey

þ End day

þ Forks over knives

þ Homeland

þ House of Cards

þ Jessica Jones

þ Marco Polo

þ Narcos

þ Newsroon

þ Pode me chamar de Francisco

þ Pump

þ Roma

þ Science of Star Wars

þ The Americans

þ The Tudors

þ Versalhes

þ The Crown 

þ River

þ The Crime 

þ The Closes 

þ Game of Thrones

þ Vikings

þ Os Simpsons

þ Spartacus

þ Modern Family 

þAscensão e queda do  Império Otomano

þOlhos que condenam
    

DOCUMENTÁRIOS:



 REVISÃO FINAL 
 Uma revisão completa com exercícios, nas semanas que 

antecedem as provas. Todos os conteúdos, das diversas 
disciplinas, são revistos de forma dinâmica.

  SIMULADOS
 Nós acreditamos que a melhor maneira de o aluno não ser 
surpreendido no vestibular é simulando as várias situações 
abordadas pelas universidades.
 O PLENUS oferece ao FERA  um sistema de simulados muito 
eficiente e de excelentes resultados. Ele possibilita avaliar cada 
aluno, treiná-lo para provas de múltipla escolha ou abertas e 
permite ao aluno corrigir suas falhas e aprimorar seus 
conhecimentos. 

 POINT DO FERA:
 A presença maciça da equipe PLENUS com 

direção/professores/coordenadores e funcionários é uma 
injeção fundamental para diminuir a tensão do fera nos 
momentos que antecedem o vestibular. Por isso, temos o 
nosso Ponto de Apoio, instalado em frente aos locais de prova e 
dispondo de uma super estrutura para atender ao fera. É o local 
onde ele se sente mais acolhido e bem informado, o que lhe dá 
mais tranquilidade para ir ainda mais forte e decidido a fim de 
enfrentar os vestibulares da nossa região. 

 PARCERIA SAS
 Em parceira com o SAS, o aluno PLENUS dispõe de um 

sistema com vídeo-aulas, simulados, banco de questões, 
provas de vestibulares e orientações dirigidas. 

 
 
 PLENUS ONLINE
 Um site dedicado aos nossos vestibulandos com tudo que o 

Fera precisa para se manter antenado com todas as 
informações necessárias sobre todos os Vestibulares. Aqui o 
aluno poderá usufruir de uma plataforma digital com sistema de 
avaliação, aplicativos educacionais, vídeo-aulas e tarefas on-
line e aulas ao vivo. 

 O apoio de uma escola a seus alunos deve se concretizar em ações. 
Assim, o PLENUS Pré-Vestibular - Petrolina possui diversas ações que 
auxiliam o futuro universitário. Algumas delas:

10. PROJETO FERA TOTAL



MATERIAL DIDÁTICO 
 O material didático adotado pelo PLENUS contempla as 
teorias e questões atuais na preparação do vestibulando e todos os 
eixos temáticos necessários, além de suplementos para garantir um 
maior aprofundamento. 

PLANTÃO DE DÚVIDAS / SALA DE ESTUDO
 As suas dúvidas não ficam sem esclarecimentos. O PLENUS  
mantém um sistema de plantonistas à sua disposição em horários 
determinados para a solução de qualquer dúvida sobre a matéria. Esse 
atendimento é feito numa Sala de Estudos, que também pode ser usada 
quando você precisar de um lugar tranquilo para estudar.

REDAÇÃO: O CUIDADO ESPECIAL
 A nota da prova de Redação tem um grande peso nos 
vestibulares atuais, qualquer que seja a área escolhida. Por isso, o 
PLENUS desenvolve durante todo o curso os mais diversos recursos 
para que você aprenda e domine amplamente as técnicas de escrita.
 No plantão de Redação, o aluno recebe orientação individual 
para poder aprimorar a prática da escrita.

SERVIÇOS (BIBLIOTECA/SALA DE ESTUDO) 
 Desde 2008, o Pré-Vestibular do PLENUS oferece ao FERA 
uma sala de estudos com apoio de Biblioteca e Wifi, oportunizando ao 
FERA melhores condições de estudo e pesquisa.



12. CALENDÁRIO

01  Confraternização Universal

01     Dia do Trabalhador - FERIADO 
09     Dia das Mães
13     Dia da Abolição da Escravatura

05 e 06     Encontros Pedagógicos 
13 a 17     Recesso de Carnaval 
18            Início do ano letivo  

01 e 02    Recesso da Semana Santa - FERIADO  
04           Páscoa
19           Dia do Índio
21           Tiradentes - FERIADO
22           Dia do Planeta Terra
22           Descobrimento do Brasil 

06     Carta Magna de Pernambuco - FERIADO   
08     Dia Internacional da Mulher 
21     Dia Mundial Contra a Discriminação Racial
22     Dia Internacional das Águas 

03       Corpus Christi - FERIADO 
12       Dia dos Namorados
19/06 a 04/07    RECESSO 



19    Início do Intensivo 
20    Dia do Amigo 

21 Início do SSA 3
15      Padroeira de Petrolina 
08 Dia dos Pais 

21     Dia Nacional dos Portadores de Deficiências
21     Dia da Árvore
21     Aniversário de Petrolina  
07     Independência do Brasil   

20     Dia da Consciência Negra
19     Dia da Bandeira 
15     Proclamação da República 
02     Dia de Finados - FERIADO

25     Natal

 15      Dia do Professor - FERIADO 
 18      Início da Revisão ENEM (Data provável)

12      Dia de Nossa Senhora Aparecida - FERIADO
04      Dia Universal da Anistia   

            
 18      Início do SSA 1 e 2
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