OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO 2018
APRESENTAÇÃO
A Olimpíada do Conhecimento é uma competição de educação entre os educandos do Colégio Agostiniano
Frei Carlos Vicuña. São diversos desafios realizados em equipes que abordam as seguintes áreas de conhecimento:
Linguagens, Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas.
A Olimpíada tem como objetivo apresentar o conteúdo ministrado em sala de aula de forma diferenciada para
que o educando consiga explorar habilidades. Para isso será necessário destacar o conhecimento como ferramenta
para superar desafios além de acrescentar as habilidades interpessoais no trabalho em equipe.
O legado esperado pelos idealizadores da Olímpiada do Conhecimento do Colégio Frei Carlos Vicuña:
- Integração entre os alunos de todos os períodos;
- Vivência de momentos de fraternidade e coletividade entre todos através de atividades educativas;
- Utilização do conhecimento e raciocínio lógico para superar desafios;
- Motivação dos jovens a se interessarem pelo aprendizado.
- Melhoria contínua do processo de aprendizagem fora da sala de aula.
Esse projeto serve como forma de avaliação de aprendizado dos educandos do Colégio.

FORMAÇÃO DAS EQUIPES:
As equipes devem ser compostas de no mínimo 06 (seis) e no máximo 10 (dez) integrantes. Ao todo teremos
14 equipes.
Obrigatoriamente as equipes precisam ter no mínimo 01 integrante de cada período.
Atenção: É de responsabilidade dos educandos interessados em participar da Olimpíada encontrar integrantes para
sua equipe. Essa ação deve ocorrer, somente, durante o intervalo de aula (recreio)
Os interessados em participar que não conseguirem formar uma equipe, podem procurar a Supervisão Pedagógica
e informar o nome e a turma. Posteriormente entraremos em contato para auxiliar na formação de sua equipe.

INSCRIÇÕES:
Para realizar a inscrição o educando deve acessar o link abaixo e seguir as seguintes orientações:




Informe o nome da equipe
Informe o nome e o período de cada integrante,
Informe o nome do capitão da Equipe.

Atenção: O capitão será o porta-voz da equipe junto à organização para quaisquer esclarecimentos durante a
competição.

Clique aqui e crie sua equipe.

DESAFIOS E SUAS REGRAS:





São 14 desafios de raciocínio e lógica que abordam as 4 áreas de conhecimento.
Cada equipe tem no máximo 8 minutos para realizar cada desafio e 4 minutos para trocar de sala e receber as
orientações do próximo desafio. Os desafios e a troca de sala só podem ocorrer quando for dado o sinal
sonoro.
Os desafios ocorrem simultaneamente.

ATENÇÃO: Todos os alunos devem participar de pelo menos 01 desafio. A equipe que descumprir essa regra poderá
ser penalizada e desclassificada.

PARTICPAÇÃO:
O projeto conta como pontuação extra (3,0 pontos) em todas as matérias envolvidas no dia do evento. Todo educando
que participar das atividades receberá a pontuação de acordo com o resultado atingido pela equipe na Olimpíada do
Conhecimento. Mais orientação serão repassadas no dia do evento.

Boa sorte para todos os participantes!
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