
 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 
 
             Iniciamos, em 2002, a OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO DO PLENUS COLÉGIO E 
CURSO.  
             Esse projeto envolve os alunos do Colégio Plenus do 2º Ano do Ensino Fundamental I 
à 3ª Série do Ensino Médio, e visa a favorecer e estimular a conquista do conhecimento 
explorado na escola, durante as etapas que antecedem a esta atividade, desafiando os 
estudantes e promovendo a educação como fonte motivadora de desenvolvimento pessoal.  
 

 

 

OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO 
 

REGULAMENTO  - 1ª FASE 

 
            A Olimpíada do Conhecimento do PLENUS Colégio e Curso, envolvendo os alunos 

do 2º Ano do Ensino Fundamental  I, à 3ª Série do Ensino Médio.        
         A Olimpíada envolverá as seguintes disciplinas: 
  
Ensino Fundamental I  –  Redação 

                      -  Matemática 
-  Ciências   

 
Ensino Fundamental II  -  6º ao 8º ANO 

                                        –  Redação 
      -  Matemática  
      -  Ciências  
 

Ensino Fundamental II  -  9º ano:  
                          - Redação  

    - Matemática 
    - Química 
    - Física 

                         - Biologia 
 

Ensino Médio: 

                         – Redação  
    - Matemática 
    - Química 
    - Física 

- Biologia 
 
1. Dos Objetivos Específicos: 
  



1.1  Favorecer a busca constante pelo conhecimento; 
1.2  Promover o interesse pela aprendizagem; 
1.3  Observar o nível de desenvolvimento cognitivo dos alunos; 
1.4  Estimular o conhecimento explorado na escola, desafiando todo seu corpo discente; 
1.5  Criar afinidade dos alunos com uma ou várias disciplinas. 

 
 

 
 
 
2. Da Coordenação: 

 
2.1 A coordenadoria geral deste projeto estará sob a responsabilidade da Equipe Técnico-

Pedagógica do PLENUS Colégio e Curso.   
 
 

3. Da Participação: 
 

3.1 Poderão participar da Olimpíada todos os alunos regularmente matriculados no 
PLENUS Colégio e Curso no ano de 2022; 

 
3.2 O aluno deverá inscrever-se nas sedes do PLENUS, na sua coordenação, de 12 a 

25/05/2022, obedecendo ao horário de funcionamento do Colégio; 
 
3.3 A inscrição poderá ser feita no PLENUS ORLA e no PLENUS CENTRO, com as 

auxiliares de Coordenação. 
 
3.4 O aluno poderá inscrever-se no máximo em 02 disciplinas; 
 
3.5 A inscrição é gratuita; 
 
3.6 Caso não sejam feitas no mínimo 7 (sete) inscrições na disciplina, a avaliação será 

cancelada, podendo o aluno fazer uma nova escolha.  
 

 

4. Das Avaliações: 
 

4.1 A avaliação da 1ª Fase da Olimpíada do Conhecimento será realizada nos seguintes 
dias:  

 28/05/22  Ensino Fundamental I e II  PLENUS ORLA – 8:30 às 12:00 h 

 28/05/22  9º Ano e Ensino Médio  PLENUS CENTRO – 8:30 às 12:00 h 
 

4.2 A 2ª FASE da Olimpíada será realizada no dia 05/11/22 das 8:30 às 12:00 h (Ensino 
Fundamental I, Ensino Fundamental II – PLENUS Orla) e 9º Ano e Ensino Médio – 
PLENUS Centro. 

 

4.3 Cada avaliação deverá apresentar 10 questões, incluindo somatórias, abertas, V ou F e 
de múltipla escolha.  

 

4.4 A avaliação de Redação deverá ser feita através da produção de um texto, com tema e 
critérios definidos pelo professor da disciplina. 

4.5 Os conteúdos a serem cobrados nas avaliações serão fixados no mural da escola ou, 
em se tratando de alunos de 2º ao 5º Ano, os conteúdos serão colocados na agenda; 

 
4.6 Não serão aceitos os pedidos de revisão de prova. 



 
5. Dos Resultados: 
 

5.1 Estarão classificados para a segunda fase os alunos que obtiverem nota igual ou 
superior a seis. 

 
5.2 Será considerado o 1º  lugar na disciplina o aluno que obtiver a maior nota na 2a  fase  

da Olimpíada; 
 
5.3 Caso haja empate, os dois primeiros colocados serão considerados vencedores na 

disciplina; 
 
5.4 Todos os primeiros colocados, em todas as disciplinas, de todas séries, concorrerão a 

prêmio no dia da entrega dos melhores do ano.  
 

6. Da Premiação: 
 

6.1  Os primeiros colocados em cada disciplina do 2º Ano do Ensino  Fundamental I a 3ª 
Série do Ensino Médio receberão certificado e medalha de honra ao mérito. 

 
6.2  Os primeiros colocados em cada disciplina por segmento (Ensino Fundamental I, 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio)  concorrerão a um sorteio. 
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