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1 - NOSSA HISTÓRIA 
 
 

PLENUS: O QUE SOMOS E DE ONDE VIEMOS 
  

O Plenus não é  apenas uma escola. É uma ideia. 
As ideias constroem o  mundo, as nossas vidas  e os nossos destinos. 

Quando bem executadas, proporcionam o momento mágico que é 
transformação de uma coisa abstrata em algo concreto. Foi assim com a 
história do Plenus. 

A ideia inicial: Em 1991, o colégio se consolida como um curso pré-
vestibular de alto nível, suprindo a carência da região de um novo estilo de 
ensino, com o foco voltado para o aluno e suas necessidades imediatas e 
futuras. 

Uma ideia puxa outra. Em 1992, mais profissionais da região aderem à 
proposta e, diante da necessidade da comunidade, nascem o Ensino 
Fundamental II e o Ensino Médio. Em 1993, aumenta a demanda em Petrolina 
e é implantado o  Ensino Fundamental I. 

1994 e 1995: uma ideia que foi um divisor de águas. A partir desse 
período, as Escolas Reunidas do São Francisco passam a oferecer todos os 
níveis de educação à comunidade petrolinense. Em 1995, foi formada uma 
nova  Direção da Escola com profissionais exclusivamente da região, tendo 
como maior líder administrativo- pedagógico  dessa época a Diretora Simone 
Ramos (in memoriam), a qual desenvolveu, durante mais de duas décadas, o 
conceito de gestão humanizada no Plenus. Essa diretoria, além de 
proporcionar ao Colégio uma maior identificação e aproximação com a 
comunidade, seus valores e princípios, fortaleceu as  diretrizes pedagógicas, 
material didático, filosofia disciplinar e atividades extracurriculares. 

Durante todo esse tempo, o objetivo do Plenus foi sempre oferecer ao 
alunado um novo horizonte, com conceitos e valores focados no seu 
desenvolvimento, para uma vida adulta sintonizada com as necessidades 
sociais e profissionais do mundo contemporâneo.  

Dias atuais. O Plenus não é feito apenas por paredes, carteiras, quadros, 
pinceis e livros. É, sobretudo, feito  por gente e para gente. Esse é nosso 
diferencial: acreditamos nos sonhos das pessoas e ajudamos na realização 
deles; ficamos felizes com o sucesso dos nossos alunos e suas famílias, 
professores e funcionários;  confiamos  na ética e solidariedade  humanas. 
Por isso não somos apenas uma escola; somos  uma ideia plantada no Vale 
do São Francisco com um único propósito: ajudar a melhorar o mundo ao 
nosso redor, primando sempre pelo respeito, pela transparência e pela 
empatia.   
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Colégio Plenus completa 30 anos e comemora  
a liderança no vale 

 

O Plenus Colégio e Curso completa 30 anos agora em 2021 e vai comemorar o 

aniversário, até o próximo mês de dezembro, com uma vasta e diversificada 

programação. Nascida em outubro de 1991 com o nome Pitágoras, a escola que 

também já foi Geo Petrolina, o Plenus hoje é a única da região citada no ranking do 

site Top 1000 Brasil, entre as 15 melhores de Pernambuco e a melhor de todo interior 

do Estado. Líder de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com um 

índice médio de 85% de aprovação, o Plenus alcançou por noves vezes o primeiro 

lugar entre  as escolas de Petrolina. 

Para atuar na educação de crianças, adolescentes e jovens do Vale do São Francisco, 

uma equipe com 212 profissionais entre professores, coordenadores e colaboradores, 

se reveza, todos os dias, visando a preparação de cidadãos éticos, de aguçado senso 

crítico e dotados dos saberes construídos pela humanidade. São mais de 1.500  

alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental 

Anos Finais,  Ensino Médio e Pré-Vestibular distribuídos em 55 turmas, nos períodos 

da manhã e da tarde.  

De acordo com a diretora Pedagógica da escola, Sílvia Santos, que faz parte da equipe 

desde a sua fundação, o Plenus é uma história de sucesso. “Começamos como um 

cursinho Pré-Vestibular e um ano depois já ampliamos as atividades visando ao 

atendimento da comunidade com um ensino de alto nível, compatível com as grandes 

escolas do País”, recorda a diretora, acrescentando ainda que, em 2003, o Plenus já 

recebeu o ‘Selo de Escola Cidadã’ por projetos desenvolvidos na área social. 

 

Projetos 

Com o foco na formação através da leitura e do incentivo às linguagens artísticas, o 

Plenus também se destaca por projetos que desenvolvem a sensibilidade e o espírito 

crítico dos alunos. O ‘Clube de Cinema’, por exemplo, existe há 12 anos e se reúne 

mensalmente através de sessões que fazem os estudantes compreenderem melhor o 

universo da sétima arte. Idealizado pela professora Simone Ramos, ex-diretora da 

escola que faleceu em 2015, esse tipo de Clube de Cinema é o único, nesta 

modalidade, em funcionamento permanente no Estado de Pernambuco.  
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Outra referência cultural são os Clubes de Leitura, criados também pela professora 

Simone Ramos em 2009, e hoje contam com mais de 200 sócios distribuídos no Viva 

Leitura (Plenus Junior - Educação Infantil), Leia (alunos do 6º ao 8º ano) e Leia Mais 

(do 9º ano a 3ª Série). Campeã ainda nos esportes com o incentivo frequente a várias 

modalidades, a escola também vem sendo reconhecida no campo da ciência. Agora 

em 2021, os atletas da ciência do Plenus conquistaram 30 medalhas na 25ª Olimpíada 

Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Como resposta e em reconhecimento a 

essas conquistas, entidades regionais destacaram o trabalho da escola com a 

concessão de honrarias a exemplo da Câmara de Vereadores de Petrolina, que em 

2004, concedeu uma Menção Honrosa e, em 2016, as medalhas de Honra ao Mérito 

Legislativo Dom Malan e de Honra ao Mérito Cultural Ana das Carrancas. 

 

Legado 

O jornalista Clédiston Ancelmo, apresentador do GR2 TV Grande Rio, de 44 anos, 

estudou no Plenus todo o 2º grau, hoje Ensino Médio, de 1992 a 1994. Segundo ele, 

um momento muito importante pelo excelente ensino, a visão, filosofia e o propósito 

da escola. “Colégio novo, rotina nova, professores diferentes, todos empolgados. Sem 

dúvida, aprendi muito lá. Fui bem preparado, não só pra enfrentar os vestibulares e o 

ensino superior, mas também para a vida. O Plenus foi como uma casa pra gente. Fiz 

amigos que levo comigo até hoje. E sempre que encontro um professor da época é 

uma festa”, relembra. Clédiston acrescentou, ainda, que este período foi muito 

importante para definir a pessoa e o profissional que é hoje. 

 

Futuro 

O Plenus Colégio e Curso está construindo uma nova sede na Cidade Universitária de 

Petrolina, próxima ao condomínio Sol Nascente. Um moderno complexo escolar para 

atender a um público de 2 aos 17 anos – da Educação Infantil à terceira série do 

Ensino Médio e alunos de Pré - Vestibular. Serão quatro pavimentos e oito blocos 

numa área de 6.742,40 metros quadrados, onde funcionarão modernas e confortáveis 

salas de aula, quadras de esportes, praças de alimentação, cinema e amplo 

estacionamento. 
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2 - NOSSOS DADOS  
 

2.1. PLENUS 

 
Fundado em 1991, como Escolas Reunidas do São Francisco Ltda e 

reconhecido pelo C.E.E. de acordo com a PORTARIA  Nº 5.334 de 02/09/92 
- D.O. de 03/09/92. 
 
 

2.2. NOSSOS CURSOS  

 
DIURNO: 
 

 EDUCAÇÃO INFANTIL 
 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS  
 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS  
 ENSINO MÉDIO 
 PRÉ-VESTIBULAR 

 

NOTURNO: 
 

 PRÉ-VESTIBULAR 
 
 

2.3. NOSSAS SEDES   
 
PLENUS Júnior - ORLA:  
Rua Aristarco Lopes, 223. Centro. Petrolina - PE. 56.302-100. 
Fone: (87) 3862 3467 / 3014-2121 / 3024-7650 
 
PLENUS Petrolina - ORLA:  
Rua Aristarco Lopes, 593. Centro. Petrolina - PE. 56.302-100. 
Fone: (87) 3862 3467 / 3014-2121 / 3024-7650 
 
PLENUS Colégio e Curso - CENTRO:  
Rua Barão do Rio Branco, 1106. Centro. Petrolina - PE. 56.304-290. 
Fone: (87) 3862 2770 / 3862-3151 
 
PLENUS PRÉ-VESTIBULAR: 
Rua do Cajueiro, 125. Centro. Petrolina - PE. 56.304-320. 
Fone: (87) 3862 1697 / 3861 2752 / (87) 98811-8077 
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3 - NOSSA EQUIPE ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICA 
 

DIREÇÃO: 
 
SÍLVIA MARIA DOS SANTOS ALVES  
Diretora Pedagógica 
 

JOSÉ ATHAYDES RAMOS DE FREITAS 
Diretor Administrativo-financeiro  
 

DENISE MARTORELLI  DO PINHO 
Vice-Diretora Pedagógica 
 

 

COORDENAÇÕES: 
 
PAULA CRISTINA MIRORÓ DE OLIVEIRA 
Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais 
 

CLÁUDIA SILVA DE SOUZA 
Ensino Fundamental - Anos Iniciais (2º ao 5º ano) 
 

ILDENICE NOGUEIRA 
Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 8º ano)  
 

PATRÍCIA AZEVEDO 
Ensino Fundamental - Anos Finais (9º ano) e Ensino Médio (1ª série) 
 

VANDI DE BRITO 
Ensino Médio (2ª e 3ª série) 
 

PATRÍCIA CUNHA LEITE  
Coordenação Plenus Colégio e Curso - CENTRO 
 

NIVALDO MOREIRA 
Coordenação Plenus Pré-Vestibular 

 

 
PSICOLOGIA: 

 

BRUNO EMANUEL RAMOS DE OLIVEIRA 

LAÍS DANYELA PAULINO CAMPOS 

WELTON ANDRÉ NASCIMENTO DA SILVA  

EMANOELA SOUZA LIMA 
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4 - NOSSOS PROJETOS  
 
PROJETO I – CURSO DE COMUNICAÇÃO 
Objetivo: Aprofundar o conhecimento acerca do funcionamento da Língua 
Portuguesa, com ênfase no Novo Acordo Ortográfico e nas regras da 
variante culta. 
 

PROJETO II – LEIA - CLUBE DE LEITURA 
Objetivo: Intensificar a leitura de clássicos da literatura nacional e universal. 
 

PROJETO III – CLUBE DE CINEMA 
Objetivo: Possibilitar ao aluno do Ensino Médio o acesso a diversas formas 
de conhecimento através da análise de clássicos do cinema nacional e 
mundial. 
 

PROJETO IV – EXPO CONTINENTE 
Objetivo: Possibilitar aos alunos do PLENUS JÚNIOR  uma ampla visão do 
mundo em que vivem, a fim de que conheçam outras culturas e propaguem 
o amor e o respeito a todos os povos. 
 

PROJETO V – FEIRA DOS PEQUENOS EMPREENDEDORES 
Objetivo: Despertar na criança a curiosidade pelo mundo da matemática, 
estimulando-o a compreender a sua participação social e política, ao adotar 
atitudes de solidariedade, cooperação e respeito a si mesmo e aos outros. 
 

PROJETO VI – PINTANDO O SETE 
Objetivo: Promover ações que coloquem cada vez mais em evidência a 
importância de se viver plenamente a infância, resgatando, assim, o 
verdadeiro sentido de ser criança. 
 

PROJETO VII – PROJETO LITERARTE: O CANTO ENCANTA 
Objetivo: Possibilitar momentos de interação de Literatura e música, pois o 
diálogo entre essas duas manifestações artísticas contribuem para o 
desenvolvimento das nossas crianças. 
 

PROJETO VIII – PLENUS SOLIDÁRIO 
Objetivo: Despertar em todos o desejo de ajudar o próximo, conscientes de 
que as pessoas necessitam, além do alimento, do respeito e do carinho que 
lhe é de direito. 
 

PROJETO IX – SERTÃO MUNDO 
Objetivo: Possibilitar o contato com espaços e sujeitos que contam e 
recontam a História do Nordeste e do Brasil, especialmente a do Sertão. 
 
O PLENUS acompanha as mudanças atuais na educação brasileira. Esses 
projetos pedagógicos permanentes comprovam isso. 
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5 - PRINCÍPIOS  
 
 

MISSÃO:  
Formar pessoas intelectual e emocionalmente preparadas através dos 
princípios éticos, morais e sociais, focando no ser pleno.  
 
VISÃO: 
Ser a principal referência em educação no Vale do São Francisco.   
 
VALORES:  
Excelência, Compromisso, Honestidade, Ética, Cidadania, Qualidade e 
Credibilidade.  
 
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 adota os seguintes princípios contemporâneos: 
 
 
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: 
 
 um trabalho realizado por uma equipe de professores e técnicos altamente 
qualificada e experiente;  
 articulação exitosa entre teoria e prática;  
 construção e vivência de um projeto político pedagógico coerente com  as 
demandas contemporâneas da sociedade. 
 
 
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. 
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II-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 da nossa escola e da sociedade em que vive.  
 
 
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 plenamente alcançados. 
 
 
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 evitam a postura predatória em relação à natureza. 
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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. 
 
 
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 permanentes 

(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, 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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6 - NOSSA FILOSOFIA DISCIPLINAR  
 

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 isto 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. 

 

 

7- REGULAMENTO DO PROCESSO DE SELEÇÃO - 2022 
 

A Filosofia de educação do PLENUS está baseada nos princípios ético-

morais de solidariedade e respeito, ideais de justiça e cooperação, tendo por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o 

exercício da cidadania e os princípios filosóficos da LDB Nº 9394/96. 

Nossa missão maior é desenvolver cidadãos aptos a uma convivência 

ética, comprometida, autônoma e cooperativa em uma sociedade cada vez 

mais exigente. Para tanto, o PLENUS oferece uma educação baseada nos 

saberes construídos pela humanidade, primando pela qualidade de ensino, 

pelo desenvolvimento da sensibilidade e espírito crítico dos alunos, 

preparando-os para o mundo de trabalho e exercício da cidadania. 

O candidato a ser aluno do PLENUS deverá submeter-se ao processo de 

Seleção que constará de  duas fases:  

1ª Fase: Exame escrito de aptidão nas áreas de Comunicação e 

Expressão e Matemática, acrescido de entrevista escrita; 

2ª Fase:  Entrevista com o SOE (Serviço de Orientação Educacional). 
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1. Inscrição 

1.1. Período: De 01 a 29 de outubro de 2021. 

1.2. Local e Horário: Secretaria do Colégio, no PLENUS ORLA, de 2ª a 6ª - 

De 8 às 12h - 14 às 18h, sábado - De 8 às 12h. 

1.3. Taxa de Inscrição: R$ 50,00 (Cinquenta Reais)  

1.4. Documentos Necessários: Cópia legível da Certidão de Nascimento, 02 

Fotos 3x4 atual, Cópia do Boletim Escolar 2021. 
 

2. Data de Realização das Avaliações 

2.1. Dia 30 de outubro de 2021 (Sábado), de 8 às 12h no PLENUS ORLA ou 

CENTRO. 
 

Obs. 1. O horário deverá ser rigorosamente respeitado; 

         2. O aluno que estiver pleiteando a bolsa deverá, impreterivelmente, 

fazer a prova presencial na sede do ORLA ou CENTRO.  

         3. os alunos que não desejam concorrer à bolsa poderão fazer a 

inscrição e a prova online pelo site www.plenuspetrolina.com.br 
 

3. Data de Divulgação do Resultado da 1ª Fase do Teste de Seleção 

3.1.  Dia 10 de novembro de 2021 (Quarta-feira), a partir das 9h, no PLENUS 

ORLA. 
 

4. Entrevista com o SOE - 2ª Fase do Teste de Seleção  

4.1. Dias 11 a 16/11/2021. Data/Horário pré-agendados na Secretaria.  
 

5. Critérios do Teste de Seleção 

5.1. Os conteúdos do teste constam dos assuntos da série que o aluno está 

cursando, de acordo com o Programa do PLENUS. 

5.2. Os três primeiros lugares na classificação geral do teste em cada série 

lograrão descontos para 2022 de: 50% para o primeiro lugar, 30% para 

o segundo lugar e 20% para o terceiro lugar, desde que as médias dos 

primeiros colocados não sejam inferiores a 6,0 (seis) nos dois 

componentes curriculares. Salientamos que os descontos se referem às 

parcelas de 02 a 12, não estando inclusa a 1ª parcela que equivale à 

matrícula. 

5.3. Para efetuar a matrícula, o aluno deverá lograr êxito nas duas fases do 

teste de seleção 2022.   

5.4. Em nenhuma hipótese será concedida a revisão de provas, ou 

contestação de resultado. 

5.5. Os descontos são pessoais, intransferíveis e não ressarcíveis. 
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6. Entrevistas 

6.1. Após a divulgação do resultado do teste, os alunos aprovados na 1ª fase  

receberão, no email do Responsável, o link de acesso da entrevista com o 

SOE (Serviço de Orientação Educacional). O link será enviado pela 

Coordenação Pedagógica.,  

 A entrevista é a segunda fase da realização do Teste. Nenhum candidato 

será admitido no PLENUS sem que seja submetido às duas fases do 

referido Teste. 

 

 «O responsável pelo candidato que desejar conhecer o Colégio, antes da 

realização do processo de avaliação, poderá agendar visita pelo tel. (87) 

3862.3467, falar com a Coordenação». 

 

7. Autorização Para Matrícula (Matrícula por ordem de classificação na 2ª 

fase do teste) 

7.1. Após a 2ª fase do teste - Entrevista com o Serviço de Orientação 

Educacional - SOE, será emitido para o e-mail do Responsável o link da 

matrícula, que será realizada Online, no site do colégio 

www.plenuspetrolina.com.br. 

7.2. Caso o aluno falte à entrevista no dia/horário marcados, a vaga disponível 

será preenchida pelo candidato subsequente. 

7.3. Na hipótese de pais com dois ou mais filhos, a matrícula obedecerá à 

melhor classificação entre os filhos. 
 

8. Matrícula 

8.1. Para efetuar a matrícula, é necessária a aprovação do aluno nas duas 

fases do teste de seleção e a entrega completa dos documentos - vide 

página 12 

8.2. O período de matrícula será de 17 a 30 de novembro de 2021, no PLENUS 

ORLA, no horário de 7 às 12h e 14 às 18h - 2ª a 6ª feira e sábado - 8 às 

12h. 
 

9. Observações 

9.1. O PLENUS aguardará o Histórico Escolar (Transferência Definitiva) até o 

dia 21/01/2022. A não entrega do documento até esta data poderá implicar 

na anulação da matrícula. 

9.2. O PLENUS não trabalha com o regime de Progressão Parcial (Regime de 

Dependência), portanto não será aceita a matrícula de aluno com 

dependência em quaisquer disciplinas. 

9.3. A 1ª parcela da anuidade deverá ser quitada no ato de matrícula e a 2ª 

parcela até o dia 30/01/2022. 
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8- FAIXA ETÁRIA 
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL      

 

 Maternal I  - 2 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 

2022.  

 Maternal II - 3 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 

2022.  

 Pré-Escolar I - 4 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 

2022.  

 Pré-Escolar II - 5 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL      

 

 1º Ano -  6 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2022.   

(* Conforme Resolução nº 01/2010- CNE/CEB - Art. 2º) 

 2º Ano - 7 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2022.    

 3º Ano - 8 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2022.  

 4º Ano - 9 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2022.  

 5º Ano - 10 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2022.  

 6º Ano - 11 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2022.  

 7º Ano - 12 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2022.    

 8º Ano - 13 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2022.    

 9º Ano - 14 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2022. 

 

OBS.: Iniciaremos as matrículas para o ano letivo de 2022, 

obedecendo à Legislação Estadual e Municipal que prevê a 

data de corte em 31/03 para o ingresso nas séries da 

Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental. Caso haja 

mudança quanto à data de corte para realização da matrícula 

da Educação Infantil ou do 1º Ano do Ensino Fundamental, fica 

V. Sa. ciente de que, se seu filho não estiver enquadrado 

corretamente para a faixa etária exigida, será necessário fazer 

o ajuste para cumprirmos a Legislação. 
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ENSINO MÉDIO      

 

 1ª Série  - 15 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2022.  

 2ª Série  - 16 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2022.  

 3ª Série  - 17 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2022. 

 

 

    IMPORTANTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Em caso de reprovação, o responsável pela matrícula do aluno deverá 

informar, imediatamente, à Secretaria para o cancelamento de matrícula 

e assinatura de novo contrato. 

 

 

9- MATRÍCULAS 2022 
 

      ALUNOS NOVATOS  

 Período de Matrícula: 17 a 30/11/2021 

 Local: Site do Colégio (www.plenuspetrolina.com.br)   

 

Documentos Obrigatórios: 

 Cópia da Certidão de Nascimento;  

 Histórico Escolar ou, provisoriamente, com validade até o dia 21/01/2022 a 

Declaração Provisória de Transferência; 

 Certidão Negativa de Débito (colégio anterior); 

 04 fotos 3x4 (recentes e identificadas no verso); 

 Atestado Médico; 

 Cópia do exame de tipagem sanguínea, conforme exigência da Lei Estadual 

nº 15.058, de 03/09/2013. 

 Cópia do RG (para alunos da 3ª Série/Ensino Médio). 

 

O PLENUS 
não trabalha com o regime 

de Progressão Parcial 
(Regime de Dependência), 

portanto, não aceita matrícula 
de aluno com dependência 

em quaisquer disciplinas. 
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 Declaração de Escolaridade (para a Educação Infantil); 

 Cópias dos CPFs e documentos de identidade do Responsável e 

Corresponsável Financeiros; 

 Comprovante de pagamento da 1ª parcela da anuidade; 

 Cópia de comprovante de residência do Responsável e Corresponsável 

Financeiros; 

 Cópia de comprovante de rendimentos do Responsável e Corresponsável 

Financeiros; 

 Cópia da guarda do aluno (em caso de separação conjugal); 

 CPF do Aluno (Exigência do Censo Escolar).  

 

 

 

 

 

 

      ALUNOS VETERANOS 

 Período de Matrícula:  

 20/09 a 14/10 (1º Plano de pagamento), e  de 

 01 a 11/12  (2º Plano de pagamento)                       

 Local: Site do Colégio (www.plenuspetrolina.com.br)    

 

 Documentos Obrigatórios: 

 Cópias dos CPFs, RGs do Responsável e Corresponsável Financeiros;   

 Cópia da Guarda do aluno(a) (em caso de separação conjugal); 

 Atualização Cadastral (atualizar endereço, telefone, situação conjugal, email, 

dentre outros); 

 Cópia do comprovante de residência do Responsável e Corresponsável para 

renovação do  Contrato; 

 Cópia do Exame de Tipagem Sanguínea, conforme exigência da Lei 

Estadual nº 15.058, de 03/09/2013; 

 Atestado Médico. 

 CPF do Aluno (Exigência do Censo Escolar).  

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: É imprescindível que no preenchimento de requerimento 

de matrícula sejam informados os emails dos responsáveis e 

do(s) aluno(s). 

 

 OBS.:  Lembramos que a Matrícula só poderá ser feita com as 

mensalidades em dia e que SOMENTE se efetivará em 

dezembro, após a quitação da anuidade 2022.  
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10- PROGRAMA DE ESTUDO 
 

ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Série que o aluno cursará em 2022: 

 

 

O conteúdo Programático Equivale  

ao 1° Ano - Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 

Língua Portuguesa 

1. LEITURA 

- Ler e identificar personagens principais do texto; 

- Interpretar a ideia central do texto. 

2. EXPRESSÃO ESCRITA 

- Escrever com letras legíveis e sequências lógicas; 

- Usar corretamente margens e maiúsculas iniciais; 

- Expressar-se com clareza; 

- Produzir pequenos textos. 

3.ELEMENTOS GRAMATICAIS 

- Distinguir as sílabas das palavras; 

- Reconhecer palavras que iniciam nomes de animais, pessoas e objetos; 

- Flexionar os nomes em gênero e número; 

- Completar frases com palavras que identifiquem qualidade ou estado; 

- Plural e singular; 

- Formação de frases; 

- Ordenação do alfabeto; 

- Reconhecer e diferenciar tipos de texto: parlenda, poesia, histórias em quadrinhos.  

 

Matemática 

- Classificar elementos segundo diferentes critérios como: cor, forma, tamanho; 

- Ter desenvolvimento satisfatório do esquema corporal: orientação espacial e 

temporal; 

- Identificar os elementos "postos juntos" como um conjunto; 

- Estabelecer correspondência um a um entre dois conjuntos, compreendendo a 

igualdade e diferença de quantidades; 

- Ler e escrever os símbolos dos números de 0 a 100; 

Desenvolver o raciocínio lógico pela formação de sequência, identificando o próximo 

elemento de uma série, como um número que possui uma unidade a mais que a 

anterior; 

2º Ano 
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- Compreender o processo de agrupamento e de notação dos sistemas posicionais 

de numeração  (unidade e dezena); 

- Relacionar a noção de juntar com a adição; 

- Subtração - com resultado até dez ou inferior; 

- Situações problemas; 

- Ordenação e traçado do 1º ao 10º; 

- Identificar elementos, bem como os numerais na ordem crescente e decrescente; 

-Reconhecer e classificar as formas geométricas em círculo, quadrado, retângulo e 

triângulo; 

- Medida de massa (quilo = Kg); 

- Medida de comprimento (metro = M); 

- Medida de tempo 

 

 

Série que o aluno cursará em 2022: 

 

 

O conteúdo Programático Equivale  

ao 2° Ano - Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 

Língua Portuguesa 

1.LEITURA 

- Ler e identificar o significado das palavras do texto; 

- Interpretar o conteúdo do texto lido. 

2.EXPRESSÃO ESCRITA 

- Escrever com legibilidade, empregando adequadamente letras maiúsculas, ponto 

final, exclamação e interrogação; 

- Utilizar sequência lógico-temporal dos fatos; 

- Recriar e transformar histórias partindo de sua própria linguagem. 

3.ELEMENTOS GRAMATICAIS 

- Conhecer o alfabeto maiúsculo e minúsculo (vogais e consoantes); 

- Ordem alfabética; 

- Divisão silábica; 

- Sinais de pontuação; 

- Frase: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa. 

 

 

 

 

 

 

3º Ano 
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Matemática 

- Compreender a diferença entre o conteúdo de número e numeral; 

- Dominar o conteúdo sobre os números naturais menores que 100 (localização na 

sequência dos números); 

- Realizar adições simples, identificando os sinais:  + e =; 

- Efetuar adições com reagrupamento; 

- Resolver situações-problema envolvendo adição, com a sentença matemática 

correspondente e resposta completa; 

- Recompor um número em dezenas e unidades; 

- Identificar a dezena como um agrupamento de dez elementos ou dez unidades; 

- Centena e valor posicional; 

- Realizar subtrações simples, identificando o sinal de menos (-); 

- Resolver situações problemas envolvendo subtração, com a sentença matemática 

correspondente e resposta completa; 

- Números ordinais; 

- Adição com reserva; Subtração com reserva; 

- Números pares e ímpares; 

- Situações de multiplicação; 

- Mais multiplicações: DOBRO e TRIPLO 

 

 

Série que o aluno cursará em 2022: 

 

 

O conteúdo Programático Equivale  

ao 3° Ano - Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 

Língua Portuguesa 

1. Leitura - Linguagem Oral 

- Ler e identificar o significado das palavras do texto; 

- Identificar no texto a ideia principal, os pormenores e a sequência lógica dos fatos; 

- Emitir opiniões sobre o texto. 

2.EXPRESSÃO ESCRITA 

- Escrever com legibilidade; 

- Demonstrar uniformidade na grafia; 

- Usar corretamente espaço, margem e início de parágrafos, maiúscula inicial e 

pontuação adequada; 

- Expressar-se por escrito através de frases claras e completas, obedecendo à 

sequência lógico-temporal na apresentação dos fatos. 

 

 

4º Ano 
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3.ELEMENTOS GRAMATICAIS 

- Número de sílabas 

- Encontros  vocálicos e encontro consonantal  

- Família de palavras 

- Identificar nas frases as seguintes classes gramaticais: 

   *Substantivo  (próprio, comum) 

   *Substantivo feminino e masculino  

   *Aumentativo e diminutivo  

   *Singular e plural  

   *Adjetivos (Adjetivos pátrios)  

   *Ponto final e ponto de interrogação  

   *Sílaba tônica (oxítona, paroxítona e proparoxítona) 

 

Matemática 

1.Números  

1.1. O número 1000 

1.2. Milhares inteiros 

1.3. Números de quatro algarismos 

1.4. Maior que ou menor que 

1.5. Sequências 

1.6. Reta numérica 

1. 7. Adição e subtração 

1.8. Situações de adição e de subtração 

1.9. Cálculo mental e estimativas 

1.10. Decomposição e algoritmo usual para adição 

1.11. Decomposição e algoritmo usual para sub-tração 

1.12. Adição com reagrupamento 

1.13. Subtração com reagrupamento 

1.14. Problemas de adição e de subtração 

2. Grandezas e medidas 

2.1. Medindo o tempo 

2.2. Hora e meia hora 

2.3. A hora e o minuto 

2.4. Minuto e segundo 

2.5. Sistema monetário brasileiro 

3. Localização e movimentação 

3.1. Representações 

3.2. Coordenadas na malha quadriculada 

3.3. Movimentação 

3.4. Caminhos e trajetos 

3.5. Multiplicação 
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3.6. 2 vezes ou o dobro 

3.7. 3 vezes ou o triplo 

3.8 .4 vezes ou o quádruplo 

- 5 vezes  

-  6 vezes 

-  7 vezes 

-  8 vezes 

-  9 vezes 

-  10 vezes  

3.9. Situações de multiplicação 

3.10. Adição de parcelas iguais 

· Combinação 

· Ideia de proporção 

· 2 vezes e vezes 2; 3 vezes e vezes 

3.11. Figuras geométricas não planas 

- Objetos e figuras geométricas 

- Planificação 

- Cubo e paralelepípedo 

- Prismas 

- Pirâmides 

- Cilindro, cone e esfera 

- Figuras geométricas planas 

- Desenho de figuras  

- Polígonos 

- Congruência 

 

 

Série que o aluno cursará em 2022: 

 

 

O conteúdo Programático Equivale  

ao 4° Ano - Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 

Língua Portuguesa 

1. LEITURA, COMPREENSÃO E  INTERPRETA-ÇÃO DE TEXTOS 

2. PRODUÇÃO TEXTUAL  

3. GRAMÁTICA 

3.1. Fonema e letra 

3.2. Encontro vocálico 

3.3. Encontro consonantal  

 

 

5º Ano 
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3.4. Dígrafo  

3.5. Substantivo simples e composto   

3.6. Adjetivo e locução adjetiva  

3.7. Pronomes pessoais e pessoas gramaticais 

3.8. Verbo: pessoa e número 

3.9. Variedades da língua 

3.10. Concordância: substantivo e verbo  

4. ORTOGRAFIA  

4.1. Acentuação e sílaba tônica 

4.2. Terminação -OSO e -OSA  

4.3. Terminações -AM e -ÃO 

 

Matemática 

NÚMEROS E OPERAÇÕES: 

1. Números naturais até centenas de milhares (Leitura, representações, comparação 

e arredondamentos); 

2. Adição (Ideias; termos; situações-problemas); 

3. Subtração (Ideias; termos; situações-problemas); 

4. Multiplicação (Ideias; Termos;  Propriedades); 

5. Divisão (Ideias e termos); 

6. Frações (Ideias e termos); 

7. Fração de quantidade; 

8. Operações com fração (adição e subtração); 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

9. Medida de comprimento (metro, centímetro e milímetro); 

10. Medida de superfícies (área e perímetro) 

ESPAÇO E FORMA 

11. Figuras geométricas não planas (vértices, faces e arestas); 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

12. Interpretação de gráficos de barra  

13. Interpretação de tabelas simples 
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Série que o aluno cursará em 2022: 

 

 

O conteúdo Programático Equivale  

ao 5° Ano - Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 

Língua Portuguesa 

1. LEITURA, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS  

2. PRODUÇÃO TEXTUAL 

3. GRAMÁTICA: 

3.1. Pronome pessoal  

3.2. Pronome demonstrativo 

3.3. Pronome possessivo 

3.4. Verbo  

3.5. Verbo principal e auxiliar  

3.6. Advérbio e locução adverbial 

3.7. Preposição e locução prepositiva 

4. ORTOGRAFIA: 

4.1. As palavras : por que, por quê, porque e porquê 

4.2. Acentuação de palavras monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas 

4.3. tem, têm, vem e vêm 

4.4. vê, veem, lê e leem  

4.5. Crase 

4.6. mau, mal 

4.7. ice, isse / esa, eza  

 

Matemática 

1. AS QUATRO OPERAÇÕES 

Tema 1 – Adição e subtração 

 Adição 

 Subtração 

 Resolução de problemas 

Tema 2 – Multiplicação e divisão 

·Multiplicação 

·Divisão 

·Divisores com divisor de dois algarismos 

 

 

 

 

 

 

6º Ano 
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2. GEOMETRIA 

Tema 1 – Poliedros e corpos redondos 

 Classificação 

 Vértices, faces e arestas 

Tema 2 – Ângulos e polígonos 

 Medida de ângulo 

 Classificando ângulos 

 Polígonos, triângulos e quadriláteros 

 

3. MAIS OPERAÇÕES 

Tema 1 – Expressões numéricas 

Tema 2 – Problemas 

Tema 3 – Múltiplos e divisores 

 Múltiplos e divisores de um número natural 

 Números primos 

 

4. FRAÇÕES 

Tema 1 – Significado de frações  

 Fração de uma quantidade 

 Frações aparentes e impróprias 

 Número misto 

 Frações equivalentes 

Tema 2 – Operações com frações e porcenta- 

 gem 

 Adição, subtração e multiplicação 

 Porcentagem 

 

5. GRANDEZAS E MEDIDAS 

Tema 1 – Medidas de comprimento  

Metro, centímetro, milímetro e quilômetro  

Perímetro  

Tema 2 – Medidas de área  

Centímetro, metro e quilômetro quadrado 

Área e perímetro 

Tema 3 – Medidas de massa, capacidade e volume 

 Medidas de massa: tonelada, quilograma e grama 

 Medidas de capacidade: litro e mililitro 

 Ideia de volume 
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Série que o aluno cursará em 2022: 

 

 

O conteúdo Programático Equivale  

ao 6° Ano - Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 

Língua Portuguesa 

1. LEITURA, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 

2. RECONHECER AS SEGUINTES CLASSES GRAMATICAIS: SUBSTANTIVO, 

ARTIGO, ADJETIVO E NUMERAL 

3. AS VARIEDADES LINGUÍSTICAS: NORMA PADRÃO E NÃO-PADRÃO 

4. VERBO: 

4.1. Modos verbais  

 

Matemática 

1. NÚMEROS NATURAIS 

1.1. Operações fundamentais com números naturais. 

1.2. Potenciação e radiciação. 

1.3. Números primos e fatoração. 

1.4. MMC. 

2. NÚMEROS RACIONAIS (FRAÇÕES) 

2.1. Operações com frações. 

2.2. Problemas envolvendo frações. 

2.3. Porcentagens. 

3. NÚMEROS DECIMAIS 

3.1. Operações com os números decimais. 

3.2. Problemas com números decimais. 

4. INTRODUÇÃO À GEOMETRIA 

4.1. Sólidos geométricos. 

4.2. Ângulos. 

4.3. Polígonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º Ano 



   GUIA DE MATRÍCULA - TESTE SELEÇÃO 2022 
 

 
27 

 

 

 

Série que o aluno cursará em 2022: 

 

 

O conteúdo Programático Equivale  

ao 7° Ano - Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 

Língua Portuguesa 

1. LEITURA, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS; 

2. SENTIDO CONOTATIVO E SENTIDO DENOTATI-VO; 

3. PREDICADO (verbal e nominal); 

4. PRONOME PESSOAL RETO E OBLÍQUO; 

4.1. Pronome possessivo, demonstrativo e indefinido. 

5. TRANSITIVIDADE VERBAL: 

5.1. Classificar os verbos quanto a predicação (verbo intransitivo, verbo transitivo 

direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo de ligação); 

5.2. Complementos verbais (objeto direto e objeto indireto); 

5.3. Predicativo do sujeito; 

6. ADJUNTO ADNOMINAL; 

7. COMPLEMENTO NOMINAL.  

 

Matemática 

1. CONJUNTOS DOS NÚMEROS INTEIROS: 

1.1. Operações e resoluções de problemas com números inteiros; 

1.2. Potenciação e radiciação. 

2. NÚMEROS RACIONAIS: 

2.1. Operações e resoluções de problemas com frações e números decimais. 

3. EQUAÇÕES DO 1° GRAU: 

3.1. Reconhecimento e resolução de problemas do 1° grau. 

4. RAZÕES. 

5. PROPORÇÃO: 

5.1. Propriedade fundamental das proporções 

6. REGRA DE TRÊS SIMPLES E COMPOSTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º Ano 
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Série que o aluno cursará em 2022: 

 

 

O conteúdo Programático Equivale  

ao 8° Ano - Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 

Língua Portuguesa 

1. LEITURA, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS. 

2. CONOTAÇÃO e DENOTAÇÃO 

3. FIGURAS DE LINGUAGEM: Metáfora, Comparação, Metonímia, Personificação, 

Hipérbole, Eufemismo, sinestesia, gradação, antítese e ironia.  

4. ESTRUTURA E FORMAÇÃO DAS PALAVRAS. 

5. FRASE, ORAÇÃO E PERÍODO. 

6.TERMOS ESSENCIAIS, INTEGRANTES E ACESSÓRIOS DA ORAÇÃO 

(identificação e classificação). 

7. O VOCATIVO (reconhecer e distinguir o vocativo do sujeito). 

8. CONJUNÇÃO (coordenativa e subordinativa adverbial). 

9. PERÍODO COMPOSTO POR COORDENAÇÃO (orações coordenadas) E 

PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO (oração principal e orações 

adverbiais). 

10. CONCORDÂNCIA VERBAL (nas orações sem sujeito e nos casos com a 

partícula SE como pronome apassivador e como índice de indeterminação do 

sujeito). 

11. TRANSITIVIDADE VERBAL. 

12. REGÊNCIA VERBAL (assistir, chegar e ir, esquecer e lembrar, obedecer e 

desobedecer, pagar e perdoar, preferir) 

13. CRASE. 

 

Matemática 

1. CONJUNTOS NUMÉRICOS (N, Z, Q, R) OPERAÇÕES. 

2. CÁLCULO ALGÉBRICO: 

2.1. Polinômios (operações polinominais); 

3. FRAÇÕES ALGÉBRICAS (adição, subtração, multiplicação e divisão de frações 

algébricas)  

4. EQUAÇÃO DO 1º GRAU  

4.1. Reconhecimento e resolução de problemas do 1º grau. 

5. SISTEMAS DE EQUAÇÕES DO 1° GRAU COM DUAS INCÓGNITAS 

6. ÂNGULOS:  

6.1. Posição relativa de dois ângulos;  

6.2. Ângulos complementares e suplementares; 

6.3. Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. 

9º Ano 
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7. TRIÂNGULOS  

7.1. Ângulos dos triângulos; 

7.2. Pontos notáveis de um triângulo; 

8. POLÍGONOS:  

8.1. Classificação dos polígonos; 

8.2. Diagonais de um polígono; 

8.3. Soma dos ângulos internos e externos de um polígono; 

8.4. Ângulo interno e externo de polígonos regulares. 

 

ENSINO MÉDIO  

 

Série que o aluno cursará em 2022: 

 

 

O conteúdo Programático Equivale  

ao 9° Ano - Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 

Língua Portuguesa 

1. LEITURA, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS. 

2. VARIEDADE LINGUÍSTICA. 

3. TIPOS DE PREDICADO. 

4. REGÊNCIA VERBAL E NOMINAL (CRASE). 

5. COLOCAÇÃO PRONOMONIAL. 

6. PRONOME RELATIVO. 

7. ORAÇÕES SUBORDINADAS ADJETIVAS. 

8. ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS. 

9. CONCORDÂNCIA VERBAL.  

 

Matemática 

1. POTENCIAÇÃO E RADICAIS 

2. EQUAÇÃO DO 2º GRAU 

2.1. Resolução de Equação do 2º Grau 

2.2. Relações entre os coeficientes e as Raízes 

2.3. Sistema do 2º Grau 

2.4. Problemas do 2º Grau 

3. FUNÇÃO DO 1º E 2º GRAU 

4. Teorema de Pitágoras e Aplicações  

5. Trigonometria: Seno, Cosseno, Tangente 

6. As Razões Trigonométricas de 30º, 45º e 60º 

7. Resolução de Problemas 

8. Área das principais figuras planas  

9. Lei dos Senos e Cossenos 

1ª Série  
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Série que o aluno cursará em 2022: 

 

 

O conteúdo Programático Equivale  

à 1ª Série 

 

Língua Portuguesa 

1. LEITURA, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO 

    DE TEXTOS. 

2. ORTOGRAFIA. 

3. ACENTUAÇÃO. 

4. ESTRUTURA DAS PALAVRAS. 

5. FORMAÇÃO DAS PALAVRAS. 

6. ESTUDOS DOS TIPOS, VARIAÇÕES E EMPREGO DAS CLASSES GRAMATI-

CAIS (Relações morfossintáticas) 

7. ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO 

8. FUNÇÕES DA LINGUAGEM  

9. SENTIDO CONOTATIVO E DENOTATIVO 

 

Matemática 

1. TEORIA DOS CONJUNTOS: 

1.1. Problemas com união e intersecção de  

conjuntos. 

2. FUNÇÕES: 

2.1. Funções do 1º grau e 2º grau; 

2.2. Raízes e gráficos; 

2.3. Problemas do 1º e 2º grau; 

2.4. Inequação do 1º grau e 2º grau; 

2.5. Função modular; 

2.6. Equação modular; 

2.7. Inequação modular; 

2.8. Função exponencial; 

2.9. Equações Exponenciais; 

3. TRIGONOMETRIA: 

3.1. Relações trigonométricas no triângulo  

       retângulo; 

3.2. Resolução de triângulos quaisquer (Lei do seno e lei do cosseno) 

 

 

 

 

2ª Série  
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Série que o aluno cursará em 2022: 

 

 

O conteúdo Programático Equivale  

à 2ª Série 

 

Língua Portuguesa 

1. INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS. 

2. SEMÂNTICA DOS CONECTIVOS COORDENATIVOS E SUBORDINATIVOS 

3. PONTUAÇÃO 

4. SINTAXE DE CONCORDÂNCIA VERBO-NOMINAL (CRASE) 

5. SINTAXE DE REGÊNCIA VERBO-NOMINAL 

  

Matemática 

1. SEQUÊNCIAS 

1.1. Raciocínio lógico sequencial 

1.2. Progressão Aritmética (P.A.) 

1.3. Progressão Geométrica (P.G.) 

2. ANÁLISE COMBINATÓRIA 

2.1. Princípio Fundamental da Contagem 

2.2. Arranjo Simples 

2.3. Permutação Simples 

2.4. Permutação com Repetição 

3. PROBABILIDADES 

3.1. Probabilidade  

3.2. Probabilidade do evento complementar 

3.3. Probabilidade da União 

4. GEOMETRIA ESPACIAL MÉTRICA 

4.1. Prismas 

4.1.1.Paralelepípedo Retângulo 

4.1.2.Cubo 

4.2. Pirâmides 

4.3. Cilindros 

4.4. Cones 

4.5. Esferas 

4.6. Troncos de Pirâmides e Cones 

5. MATRIZES 

6. DETERMINANTES 

7. SISTEMAS LINEARES 

 

 

3ª Série  
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11- PAGAMENTO DA ANUIDADE (Parcelas) 
 

A prestação de serviços escolares é dividida em até 12 (doze) parcelas. Esta 

divisão é feita da seguinte forma: 

 

 1ª Parcela - No ato da matrícula (Independente da data que esta seja efetuada) 

 2ª Parcela  -   30 de janeiro de 2022 

 3ª Parcela  -   29 de fevereiro de 2022 

 4ª Parcela  -   30 de março de 2022 

 5ª Parcela  -   30 de abril de 2022 

 6ª Parcela  -   30 de maio de 2022  

 7ª Parcela  -   30 de junho de 2022 

 8ª Parcela  -   30 de julho de 2022 

 9ª Parcela  -   30 de agosto de 2022 

 10ª Parcela  - 30 de setembro de 2022 

 11ª Parcela  - 30 de outubro de 2022 

 12ª Parcela  - 30 de novembro de 2022 

 

As matrículas serão realizadas de forma online, no site do Colégio 

(www.plenuspetrolina.com.br), através do sistema SIGA - SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA - PLENUS COLÉGIO E CURSO 

(https://siga.activesoft.com.br/login/?next=/info/), sem a cobrança e taxa 

adicional para a assinatura eletrônica dos contratos educacionais. 

Enviaremos o passo a passo em Comunicado posterior.   

 

A emissão dos boletos de cobrança ficará a cargo da empresa ISAAC, 

sendo enviados por e-mail para os pais/responsáveis, bem como 

disponibilizados no portal do aluno, no site do colégio. 

  

   

 

«O bom trabalho pedagógico se apoia na pontualidade do pagamento 

aos serviços prestados.» 
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12- HORÁRIO ESCOLAR  
 

 

 

 

Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

* Educação Infantil e 1° Ano / Ensino Fundamental: 

   Entrada: 7:15h /  Saída:  11:30h 

   Recreio: Horário diferenciado 

 

 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais (6º ao 9º Ano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANHÃ 
1ª AULA  7:15H ÀS 8:15H 

2ª AULA  8:15H ÀS 9:15H 

RECREIO  9:15H ÀS 9:35H 

3ª AULA  9:35H ÀS 10:35H 

4ª AULA  10:35H ÀS 11:35H 

 

TARDE 
1ª AULA  13:15H ÀS 14:15H 

2ª AULA  14:15H ÀS 15:15H 

RECREIO  15:15H ÀS 15:35H 

3ª AULA  15:35H ÀS 16:35H 

4ª AULA  16:35H ÀS 17:35H 

 

Após a tolerância de 15 minutos, o ingresso, na sala de 

aula só será permitido depois de passar pela COORDENAÇÃO. 

 

MANHÃ 
1ª AULA  7:15H ÀS 8:00H 

2ª AULA  8:00H ÀS 8:45H 

3ª AULA  8:45H ÀS 9:30H 

RECREIO  9:30H ÀS 9:50H 

4ª AULA  9:50H ÀS 10:35H 

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 

RECREIO  15:30H ÀS 15:50H 

4ª AULA  15:50H ÀS 16:35H 

5ª AULA  16:35H ÀS 17:20H 

6ª AULA  17:20H ÀS 18:05H 
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Ensino Médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

 

1. O horário de entrada para as aulas é 07h15min e 13h15min, respectivamente nos 

turnos da manhã e tarde; devendo o(a) aluno(a) estar a esse tempo, já em sala 

aguardando o(a) professor(a): 

 

-  Haverá tolerância de 5 minutos para o 1º horário, para atender a situações 

excepcionais, sendo que, observada a frequência da impontualidade (a partir de 3 

vezes no mês), será registrada a ocorrência e tomadas as atitudes cabíveis. 

-  Passados estes 5 minutos de tolerância, os portões de acesso às salas de aula 

serão fechados e só reabertos  para o segundo horário, permitindo-se o acesso 

para as aulas subsequentes, sem prejuízo das punições cabíveis em caso de 

constantes reincidências. Caso o(a) aluno(a), por razões superiores, só chegue 

ao Colégio depois do segundo horário, a família deverá entrar em contanto com a 

Escola para justificativa e possível permissão de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANHÃ 
1ª AULA  7:15H ÀS 8:00H 

2ª AULA  8:00H ÀS 8:45H 

3ª AULA  8:45H ÀS 9:30H 

4ª AULA  9:50H ÀS 10:15H 

RECREIO  10:15H ÀS 10:35H 

5ª AULA  10:35H ÀS 11:20H 

6ª AULA  11:20H ÀS 12:05H 

7ª AULA  12:05H ÀS 12:50H 

 
 

TARDE 
1ª AULA  13:15H ÀS 14:00H 

2ª AULA  14:00H ÀS 14:45H 

3ª AULA  14:45H ÀS 15:30H 

4ª AULA  15:30H ÀS 16:15H 

RECREIO  16:15H ÀS 16:35H 

5ª AULA  16:35H ÀS 17:20H 

6ª AULA  17:20H ÀS 18:05H 

7ª AULA  18:05H ÀS 18:50H 
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13- LIVROS                
 

A lista de livros/materiais estará disponível com todas as informações 

necessárias no Plenus a partir do dia 18 de dezembro de 2021. 

É imprescindível que o aluno tenha todo o material escolar em mãos, a 

cada aula, para que a sua aprendizagem não seja comprometida. É 

necessário que o pai esteja atento à pontualidade na organização do material 

do seu filho.  

 

ATENÇÃO: É importante esclarecer que uma das formas de 
avaliação do aluno é o cumprimento das tarefas do livro didático, 
sempre estabelecidas pelo professor.  

   

 

 

 

14- FARDAMENTO            
 

O fardamento poderá ser adquirido a partir do dia 13 de novembro de 2021, no 

Plenus Orla.  

 

OBSERVAÇÃO: Lembramos que o fardamento válido para 2021 será 
o fardamento adotado em 2020, ou seja, em 2021 tivemos o período de 
transição e, conforme informamos, em 2022 só será aceito o fardamento 
novo. 
 

 

O Aluno deverá comparecer à escola trajando o fardamento completo. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 Bermuda tactel e camisa (padrão). 

 Sandália preta ou marrom. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) 

 Bermuda tactel e camisa (padrão). 

 Tênis  branco, azul ou cinza. 

 Meias brancas. 
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO) E 

ENSINO MÉDIO (1ª E 2ª SÉRIE) 

 Calça comprida tactel (padrão).   

 Camisa padrão da escola.    

 Meias brancas.     

 Tênis  branco, azul ou cinza. 

 
3ª SÉRIE 
 Camisa padrão da 3ª série  
 Calça comprida tactel (padrão) ou jeans (azul) 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 O fardamento de Educação Física do Ensino Fundamental  - Anos Iniciais e Finais 

e Ensino Médio é: 

 Camisa e bermuda (padrão); 

 Meias brancas 

 Tênis - azul, branco ou cinza 

 

OBS: Não são consideradas como uniforme  

as camisas de eventos específicos. 

 

 

ATENÇÃO: 

É terminantemente proibida a descaracterização do fardamento escolar, 

inclusive com o uso de bonés, lenços, detalhes coloridos no tênis e/ou qualquer 

adereço extravagante.  


