
 

 

Benefícios para Alunos que se Destacam no Desempenho Escolar: 

BENEFÍCIO PLUS 

O Colégio Plínio Leite em sua prática educativa, garante que o aluno seja protagonista de seu 

processo de aprendizagem e que estabeleça uma relação de troca com o professor, em que 

ambos aprendem e se desenvolvem.  

Nossas aulas são dinâmicas, estimulam a criatividade, incentivam o pensamento complexo e 

desenvolvem a autonomia do aluno e, por isso, estamos em constante avaliação de nosso fazer 

pedagógico, revisando as nossas ações a cada projeto, trimestre, semestre, ano, para garantir o 

compromisso com a educação de qualidade.   

Temos em nossas propostas de reconhecimento a dedicação do aluno ao estudo, alguns 

Benefícios para Alunos que se Destacam no Desempenho Escolar: Programa Monitoria – A 

Importância de Rever e Aprender e Programa Benefício PLUS 

Programa Benefício PLUS: EDITAL COMPLETO (REVISADO EM 1.2019) 

O objetivo do programa Benefício PLUS é estimular o aluno a buscar continuamente a excelência 

da aprendizagem, que é evidenciada a partir do seu rendimento pedagógico. Os alunos que 

atenderem aos requisitos pedagógicos discriminados no escopo deste edital -  alunos de melhor 

Coeficiente de Rendimento por turma, matriculados no 2º ano escolar do Ensino Fundamental a 

2ª série do Ensino Médio - serão os contemplados com o programa. 

   1 – Do programa: 

 Todos os alunos matriculados no 2º ano escolar do Ensino Fundamental a 2ª série do 

Ensino Médio participarão do Programa Benefício Plus automaticamente, ao final de 

cada período, antes do processo de Recuperação. 

 

 



 

 Um aluno de cada ano escolar que obtiver o maior CR (média aritmética de todas as 

disciplinas), no período, usufruirá do benefício de 50% (cinquenta por cento) nas 

mensalidades dos 04 (quatro) meses subsequentes.  

 Somente terá direito ao desconto, o aluno que obtiver o maior CR de cada ano 

escolar, e este deverá ser superior a 8 (oito). 

 Caso ocorra empate nas médias com alunos de mesmo ano escolar, o desempate 

obedecerá aos seguintes critérios: 1º - maior nota na disciplina de Língua Portuguesa 

- 2º maior nota em Matemática – 3º - maior nota em História. 

 Após publicação das notas no boletim no site do colégio, os 3 (três) alunos com 

maior CR de cada ano escolar, terão 7 (sete) dias para solicitar a revisão de suas 

notas, caso contrário, as mudanças não influenciarão no resultado do CR. 

 

2 - Da premiação: 

 As coordenações informarão formalmente por e-mail à Secretaria da escola os 

nomes e séries de todos os alunos contemplados para que as medidas necessárias 

sejam tomadas. 

 Os alunos e seus responsáveis serão informados formalmente por e-mail e 

telefonema pelas coordenações para que procurem a secretaria da escola para as 

providências necessárias e o início no mês subsequente a divulgação, da aplicação 

do Benefício PLUS. 

  3- Da Utilização do Benefício Plus 

 O Benefício Plus será concedido ao aluno vencedor em cada ano escolar e em cada 

período podendo ser renovado ou não, para o período subsequente, mediante ao 

melhor desempenho acadêmico.     

 Os alunos contemplados com o Benefício Plus no 3º período, receberão o desconto 

de fevereiro a maio no ano subsequente, como evidenciado no Calendário de 

Utilização Do Programa Benefício Plus, ao final deste edital. 

 Caso o aluno já possua um desconto na mensalidade e seja contemplado com o 

Benefício Plus, este receberá o desconto de 50% sobre o valor expresso no campo 

de instruções para pagamento, indicado no boleto. 

  



 

 

Calendário de Utilização Do Programa Benefício Plus 

Ao fim do... 1º. período 2º. período 3º. período 

Mês inicial da 

aplicação do 

benefício 

Junho Outubro Fevereiro 

Continua Julho Novembro Março 

Continua Agosto Dezembro Abril 

Mês final da 

aplicação do 

benefício 

Setembro Janeiro Maio 

 

 

 

 

 

  


