
 
 

 

 

A II Olimpíada Virtual do Conhecimento KAHOOT, este ano, estará integrada às atividades dos Jo-
gos Internos, consequentemente, os conteúdos a serem explorados estarão relacionados ao tema “ÍCO-
NES DO ESPORTE QUE EU NÃO VI”.    

A Olimpíada tem como objetivo mobilizar todos os alunos em uma grande competição virtual de 
conhecimento, estimulando o desenvolvimento da aprendizagem, a partir do uso da plataforma Kahoot, 
utilizada nos Estados Unidos por mais de 20 milhões de alunos e por mais de 70 milhões em todo o 
mundo.     

A Olimpíada será dividida em duas categorias, “Torcida” e “Conhecimento”, distribuídas em dois 
grandes grupos: 

 Grupo I (6º ao 7º Ano) - 8h às 9h;  

 Grupo II (8º e 9º Ano) - 9h30 às 10h30;    

 Grupo III (1ª a 2ª Série) - 11h às 12h. 
 

 

CATEGORIA: “TORCIDA” 

A categoria “Torcida” tem como objetivo mobilizar todos os alunos das turmas que têm como representan-

tes equipes na categoria “Conhecimento”.     

Cada turma deverá montar uma comissão responsável pela mobilização da torcida, devendo atribuir à mes-

ma um grito de guerra que será utilizado na apresentação das equipes representantes de cada turma na competi-

ção. 

Poderão participar da torcida de cada turma, alunos, pais e familiares, os quais poderão ser consultados pe-

las equipes da categoria CONHECIMENTO, durante a realização das baterias.   

A categoria “Torcida” concorrerá ao destaque por grupo, somando-se os critérios abaixo: 

 Animação; 

 Criatividade; 

 Grito de guerra;  

 Organização; 

 Padronização.  

Premiação para o Destaque Geral  

 Destaque Geral – Ao final da programação, será identificada a Torcida Destaque Geral, aquela que 

mais pontuar entre os três grupos na soma dos três critérios (animação criatividade e grito de guerra).   

 Torcida que obtiver o Destaque Geral receberá uma premiação especial, um Day Use no Centro de 

Convivência Quinze (piscina, society e quadra de vôlei). Somente terão direito ao Day Use os alunos 

presentes durante a Olimpíada. Para permitir o controle, todos assinarão a ata de presença. 
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CATEGORIA: “CONHECIMENTO” 

Cada turma deverá ser representada por duas equipes, cada uma formada por três a cinco com-
ponentes, obrigatoriamente, sendo um deles o líder da equipe, único a utilizar o smartphone durante a 
competição.  
As perguntas serão distribuídas em duas baterias: 

 1ª bateria - Equipe 1 (formada por 3 a 5 alunos); 

 2ª bateria - Equipe 2 (formada por 3 a 5 alunos).  
 
Consultas - As equipes poderão consultar as suas torcidas durante a competição, se necessário, antes de 
optar pela resposta a cada questionamento. Porém, além da resposta certa, lembramos que o tempo de 
resposta influirá na pontuação.  

Uso do Smartphone - As duas equipes representantes de cada turma deverão utilizar o mesmo smar-
tphone.   

Premiação - O primeiro lugar de cada grupo receberá, como premiação especial, um Day Use no Centro 
de Convivência Quinze (piscina, society e quadra de vôlei). 

O conteúdo a ser explorado está relacionado às carreiras de: 
 Ayrton Senna  
 Pelé  
 Zico 
 Bernardinho  
 Ana Moser  
 Magic Paula 
 Hortência  
 Oscar Schimidt  
 Gustavo Kuerten 

 

Leitura obrigatória: 
 Os ídolos do esporte que não vi. 

Autor: Gabriel Dantas, Editora Planeta Azul (disponível na Árvore de Livros) 

Sugestão de fontes de consultas:  
 livros didáticos;  
 internet;  
 jornais;  
 revistas;  

ATENÇÃO: 

 Em todos os momentos, o cuidado com os ambientes precisa ser observado. Portanto, não sujar 
espaços individuais e coletivos;  

 Não é permitida a ficção de materiais nas paredes da quadra, seja qual for o tipo de material; 

 Músicas, gritos de guerra, coreografias e demais elementos da apresentação das torcidas não 
poderão ferir a confessionalidade do Colégio; 

 Não é permitida a utilização de fogos de artifício, sinalizadores e pirotécnicos.   

O descumprimento dos itens acima acarretará perda de pontos ou até mesmo a desclassificação de 
toda a turma, conforme julgamento da coordenação disciplinar do Colégio.  
 


