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Belo Horizonte, 08 de abril de 2014. 
 
 
VIII OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO DA REDE PITÁGORAS 
 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Para a Olimpíada do Conhecimento, podem participar todas as escolas parceiras da Rede Pitágoras que 

possuem 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos do Ensino Fundamental – Anos finais, e atendam aos critérios a seguir. 

 

       Alunos que 

 utilizam a Coleção Pitágoras; 

 são regularmente matriculados na escola parceira da Rede Pitágoras; 

 foram inscritos na Olimpíada do Conhecimento de acordo com o regulamento. 

 

As Categorias para a VIII Olimpíada do Conhecimento foram assim definidas: 

Categoria I – Alunos matriculados no 6.º ano. 

Categoria II – Alunos matriculados no 7.º ano. 

Categoria III – Alunos matriculados no 8.º ano. 

Categoria IV – Alunos matriculados no 9.º ano. 

 
 
1 – PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
1.1 – Período: de 14 a 24 de abril de 2014. 

1.2 – Local: na própria escola. 

1.3 – Taxa de inscrição: será cobrada uma taxa de R$ 10,00 (dez reais) por aluno inscrito. 

1.4 – As inscrições serão feitas somente por e-mail, sendo que a ficha de inscrição (arquivo em Microsoft 

Excel) deverá ser enviada sem nenhuma modificação na sua formatação, para os e-mails 

olimpiada@pitagoras.com.br e lilian.roman@pitagoras.com.br, até o dia 24 de abril de 2014, 

impreterivelmente. A ficha de inscrição será encaminhada via comunicado para o e-mail da escola e 

também encontra-se disponível na área interna da Plataforma Digital de Aprendizagem da Rede 

Pitágoras <https://www.pdaredepitagoras.com.br>, na seção “Meus Conteúdos”, em “Conteúdos 

Institucionais”. 

1.5 – As inscrições serão confirmadas após a apresentação do comprovante de depósito da taxa de 

inscrição, que deverá ser encaminhado junto à ficha de inscrição por e-mail (escaneado).  

1.6 – A escola deverá ter um coordenador interno, pessoa responsável pelos processos de realização da 

Olimpíada do Conhecimento, cujo nome deve ser apresentado na ficha de inscrição, para facilitar a 

comunicação entre a Rede Pitágoras e a escola participante. 

1.7 – Após confirmar as inscrições de todos os participantes da Olimpíada do Conhecimento a Rede 

Pitágoras enviará para as escolas, as provas de acordo com a quantidade de alunos inscritos. 
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https://www.pdaredepitagoras.com.br/
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2 – APLICAÇÃO DA PROVA  
 
2.1 – Data: 27 de agosto de 2014 (quarta-feira). 

2.2 – Horário de realização das provas: das 13h30min às 17h30min. 

2.3 – Local das provas: cada escola receberá as orientações para a realização das provas em seu próprio 

espaço. O coordenador interno da Olimpíada do Conhecimento (designado pela escola) é o responsável 

pela aplicação das mesmas.  

2.4 – As provas da Olimpíada do Conhecimento serão realizadas na mesma data e horário em todas as 

escolas inscritas. 

2.5 – Durante a realização das provas, não poderão ser utilizadas calculadoras e/ou aparelhos eletrônicos 

como transmissor/receptor, telefone celular, bip, rádio portátil, dentre outros. 

 

 
3 – ESPECIFICAÇÕES DA PROVA  
 
3.1 – Consiste em uma prova objetiva (de múltipla escolha), com 8 (oito) questões de cada disciplina do 

Núcleo Comum.  

3.2 – O aluno, ao fazer sua inscrição, deve optar por uma das línguas estrangeiras (Inglês ou Espanhol). 

Essa informação deve ser apresentada na ficha de inscrição. 

3.3 – As questões da prova abordarão os conteúdos conceituais e procedimentais do ano no qual o aluno 

está matriculado, trabalhados nos livros da Coleção Pitágoras para o Ensino Fundamental - Anos finais.  O 

teste que será aplicado em cada ano do Ensino Fundamental constará, ao todo, de 48 questões, divididas 

conforme o quadro a seguir. 

 

Disciplinas Nº de questões/pontos 

1- Língua Portuguesa 8 

2- Matemática 8 

3- História 8 

4- Geografia 8 

5- Ciências 8 

6- Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol) 8 

 

Total de questões/pontos 

 

48 

 

3.4 – No quadro a seguir estão discriminados os capítulos dos livros da Coleção Pitágoras, cujos conteúdos 

podem ser abordados na Olimpíada. É importante ressaltar que as provas terão o enfoque do 

desenvolvimento das habilidades e competências, incluindo as trabalhadas nos conteúdos dos anos 

anteriores ao atual do aluno. 
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                Números dos CAPÍTULOS por ano e disciplina 

 

 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Língua 
Portuguesa 

1, 2, 3, 4, 5 e 6 1, 2, 3, 4, 5 e 6 1, 2, 3, 4, 5 e 6 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

Inglês UNIT 1, 2 e 3 UNIT 1, 2 e 3 UNIT 1, 2,3 e 4 UNIT 1, 2 e 3 

Espanhol 1, 2 e 3 1, 2 e 3 1, 2 e 3 1, 2 e 3 

Matemática 1,2,3 e 4 1,2, e 3 1,2, e 3 1,2,3 e 4 

História 1,2,3 e 4 1,2,3 e 4 1,2,3 e 4 1,2,3 e 4 

Geografia 1,2,3 e 4 1,2,3 e 4 1,2 e 3 1,2 e 3 

Ciências 1,2 e 3 1,2,3 e 4 1,2 e 3         1,2 e 3 

 
  

 
4 – DEVOLUÇÃO DO MATERIAL (CARTÕES DE RESPOSTAS E LISTAS DE PRESENÇA)  
 
4.1 – Após a aplicação das provas, as escolas deverão enviar por correio, via SEDEX, as listas de 

presença dos alunos participantes e os cartões de respostas devidamente preenchidos (pelos alunos), 

bem como suas sobras (em branco, referentes a alunos ausentes), para a Rede Pitágoras 

impreterivelmente na data estipulada para postagem: até o dia 28 de agosto de 2014.  

 

4.2 – Todo o material mencionado no item 4.1, sem exceção, deve ser devolvido para a Gerência de 

Soluções e Práticas Pedagógicas da Rede Pitágoras, cujo endereço é Rua Santa Madalena Sofia, n.º 25, 

bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.380.650. 

 
Não será necessário enviar as sobras dos cadernos, SOMENTE os cartões de respostas e as listas 
de presença.  
 
ATENÇÃO: serão anulados os Cartões de Respostas que estiverem rasurados, amassados, dobrados ou 
incorretamente preenchidos. Como o cartão não poderá ser substituído, gentileza sugerir aos alunos 
que o marquem, primeiramente, a lápis, para depois usarem caneta. 
 

 

5. APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

5.1 – A apuração dos resultados será feita por leitura ótica. Portanto, é imprescindível que todas as folhas 

de respostas sejam devolvidas devidamente preenchidas. 

5.2 – Sem a devolução das folhas de respostas de todas as escolas, a Rede Pitágoras não poderá apurar 

os resultados. O serviço de leitura ótica só é iniciado após o recebimento das folhas de respostas de todos 

os participantes. Por esse motivo, os cartões de respostas postados após o dia 28 de agosto, data 

estipulada pela Rede Pitágoras para postagem (no item 4.1), não serão considerados válidos para 

classificação e premiação. Esse cuidado é importante para a transparência e confiabilidade da atividade. 

5.3 – Qualquer irregularidade na inscrição, na realização, no preenchimento ou no envio das folhas de 

respostas desclassificará o aluno. 
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5.4 – O gabarito será divulgado por meio de comunicado e na Plataforma Digital de Aprendizagem da Rede 

Pitágoras <https://www.pdaredepitagoras.com.br>, na seção “Meus Conteúdos”, em “Conteúdos 

Institucionais”, no dia 12 de setembro de 2014, a partir das 14 horas (horário de Brasília).   

5.5 – O resultado específico de cada escola será enviado por e-mail. Ressaltamos que a Rede Pitágoras 

divulga para a escola somente o seu resultado.  

5.6 – Qualquer observação em relação às questões, ao gabarito e ao conteúdo das provas deverá ser 

enviada para a Rede Pitágoras por e-mail (olimpiada@pitagoras.com.br) até dia 18 de setembro.  Não 

serão aceitas reclamações e pedidos de revisão de questões após o prazo estipulado.  

 

6 – RESULTADO  

 

6.1 – Serão classificados os três primeiros lugares de cada categoria, por regional, conforme discriminado a 

seguir. As regionais foram definidas levando-se em consideração o número de participantes na Olimpíada 

do ano de 2013 por estado e região.   

Regionais:  

 Regional 1 - São Paulo, Espírito Santo, Região Sul, Rio de Janeiro. 

 Regional 2 - Região Nordeste, Região Norte, Região Centro-Oeste. 

 Regional 3 - Minas Gerais. 

 

Categoria I – Alunos matriculados no 6.º ano.  

Categoria II – Alunos matriculados no 7.º ano. 

Categoria III – Alunos matriculados no 8.º ano. 

Categoria IV – Alunos matriculados no 9.º ano. 

 
6.2 – Servirá, como critério para desempate, o número de pontos obtidos nas disciplinas seguintes, 

conforme ordem de prioridade:  

1.º) Língua Portuguesa. 

2.º) Matemática. 

3.º) Ciências. 

4.º) História. 

5.º) Geografia. 

6.º) Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol). 

 

Caso persista o empate: 

7.º) Será vencedor o aluno de maior idade. 

 

6.3 – A Rede Pitágoras divulgará o resultado da Olimpíada do Conhecimento na segunda quinzena de 

outubro de 2014. Fica a cargo de cada escola participante divulgar os resultados para os seus alunos.  

 

 

 

 

https://www.pdaredepitagoras.com.br/
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7 – PREMIAÇÃO 

 

7.1 – Serão premiados os alunos vencedores da Olimpíada do Conhecimento, conforme apuração de 

pontos, e as escolas que tiverem os alunos premiados em 1.º lugar geral por categoria. 

7.2 – Para os alunos que obtiverem o 3.º lugar em cada categoria e região, a premiação será um fone 

de ouvido multimídia. 

7.3 – Para os alunos que obtiverem o 2.º lugar em cada categoria e região, a premiação será um Ipod. 

7.4 – Para os alunos que obtiverem o 1.º lugar em cada categoria e região, a premiação será um Smart 

Phone. 

7.5 – Para as escolas que tiverem os alunos premiados em 1.º lugar geral por categoria, um Home 

Theater. 

 

8 – SENSIBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

 

8.1 – Cada escola participante deverá indicar um profissional responsável pela Olimpíada do Conhecimento, 

que terá as seguintes atribuições: 

 Divulgar, sensibilizar e estimular a participação dos alunos. 

 Efetivar e assegurar o envio das inscrições conforme critérios indicados. 

 Garantir a organização e a realização da Olimpíada do Conhecimento na data e hora previstas. 

 Receber, conferir e zelar pelas provas enviadas pela Rede Pitágoras. 

 

 

 XEROCAR e guardar em local seguro os cartões de respostas preenchidos pelos alunos. Essa 

medida é uma prevenção em caso de extravio. 

 Nomear, de preferência, dois fiscais por sala para atender às necessidades no dia da prova; 

 Responsabilizar-se pelo envio, à Rede Pitágoras, dos cartões de respostas e das listas de presença, 

imediatamente após a realização de cada prova.  

 

8.2 – Pedimos especial atenção para o encaminhamento, ao coordenador da Olimpíada do Conhecimento 

de sua escola, de todas as informações enviadas à direção da escola e divulgadas na Plataforma Digital de 

Aprendizagem da Rede Pitágoras. A comunicação entre as partes envolvidas nesse processo é de 

fundamental importância para o sucesso da atividade.  

 

 

 

 

 

 

 

Importante: Conferir todo o material enviado, assim que for entregue na escola. Em caso de falta de algum 
material, o responsável deverá entrar em contato, imediatamente, com Werlayne Bastos, pelo telefone  

(31) 2126-0382 da Rede Pitágoras.  
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9 – PAGAMENTO DA TAXA  

 

9.1 – O valor da taxa de R$ 10,00 (dez reais), relativa à inscrição, não será restituído à escola em hipótese 

alguma. 

9.2 – A escola deverá efetuar o depósito em nome de: 

Editora e Distribuidora Educacional LTDA 

CNPJ: 38.733.648/0001-40 

Banco do Brasil 

Agência: 1911-9 

Conta corrente: 5453-4 

 

Não será aceito o envio de cheque ou dinheiro, somente o depósito em conta-corrente.   

 

9.3 - É imprescindível que, no ato do depósito, a escola faça a opção pelo depósito identificado e informe 

seu número de CNPJ (não use CPF). Isso permitirá que a Rede Pitágoras confirme os depósitos 

posteriormente. 

9.4 – O simples pagamento da taxa não efetiva a inscrição. Cada escola deverá enviar o recibo de depósito 

da taxa de inscrição correspondente via e-mail (escaneado) juntamente com a ficha de inscrição para os 

e-mails olimpiada@pitagoras.com.br e lilian.roman@pitagoras.com.br. 

 

 

 
 
 
 

9.5 - Para obter quaisquer esclarecimentos e informações adicionais, a escola poderá entrar em contato 

com Werlayne Bastos, na Gerência de Soluções e Práticas Pedagógicas da Rede Pitágoras, por meio dos 

telefones (31) 2126-0382 ou Rosana Horta (31) 2126-0343, e/ou pelos e-mails: 

<olimpiada@pitagoras.com.br>, <werlayneb@kroton.com.br> e <rosana.horta@kroton.com.br>. 

 

Contamos com a participação da sua Escola!  
 

Atenciosamente, 

Gerência de Soluções e Práticas Pedagógicas  
 

Importante:  
Pedimos que as correspondências virtuais sobre a Olimpíada do Conhecimento enviadas à Rede 

Pitágoras sejam identificadas, destacando no e-mail (campo assunto) o nome da escola e da cidade 
participante e Olimpíada Conhecimento 2014. 

Esse procedimento facilitará nossa comunicação. 
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