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1. INTRODUÇÃO 

 

A Olímpiada DesafiEI  é um desafio de caráter cultural, promovido pela Escola da 

Inteligência junto às escolas privadas e parceiras no Programa de Educação 

Socioemocional com o objetivo de levar os participantes a ampliarem seus 

conhecimentos, desenvolvendo  habilidades socioemocionais como: criatividade, 

noção de liderança positiva, trabalho em equipe, tomada de decisão, resolução de 

problemas, espírito empreendedor e protagonismo, colocando em prática as 

ferramentas da gestão da emoção aprendidas nas aulas da Escola da Inteligência. 

Além de promover o intercâmbio sociocultural entre estudantes e professores do 

Ensino Fundamental – anos finais e Ensino Médio das diversas regiões do país, por 

meio de uma maratona totalmente on-line. 

O presente manual busca orientar as equipes da Olimpíada DesafiEI a respeito do 

funcionamento e utilização da plataforma. Na plataforma e na área do aluno é possível 

acessar e baixar o regulamento. 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS DAS OLIMPÍADAS DESAFIEI 

 

➢ A divulgação oficial será enviada por e-mail aos professores aplicadores do 

programa da Escola da Inteligência. 

➢ Não existirá limite de professores por instituição, todos os interessados 

poderão cadastrar-se. 

➢ Os professores interessados em coordenar equipes em suas escolas 

deverão acessar o site oficial e preencher a ficha de cadastro disponível para 

a Olimpíadas DesafiEI. 

➢ A função do professor é de auxiliar, aconselhar e manter a conduta ética 

da(s) sua(s) equipe(s) durante o evento. 

➢ As inscrições das equipes serão efetuadas exclusivamente pelos 

professores. 
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➢ Os estudantes deverão ser cadastrados nas equipes de acordo com os 

segmentos: Ensino Fundamental – anos finais (6º ao 8º ano) e Ensino Médio 

(9º ano a 3ª série). 

➢ As equipes poderão ter no mínimo dois (2) e até cinco (5) estudantes e um 

(1) deles sendo o capitão. 

➢ Os estudantes deverão se organizar e definir o nome da equipe e o capitão, 

que será o responsável por enviar as respostas na plataforma. 

➢ Após o cadastro da equipe no site, pelo professor, os estudantes receberão 

um e-mail automático da plataforma, como os dados de acesso provisório. 

➢ No e-mail os estudantes deverão clicar no botão acessar o site e finalizar o 

cadastro com as demais informações solicitadas. 

➢ Os capitães deverão garantir que todos da equipe acessem o site e 

completem os cadastros. 

➢ Os estudantes deverão testar os acessos até o dia anterior ao início dos 

desafios. Caso ocorra algum problema de acesso às equipes terão tempo 

para resolvê-lo. 

➢ Os estudantes poderão acessar o ambiente a qualquer momento, porém as 

atividades serão liberadas somente na data e hora estipulados no 

cronograma do evento. 

➢ Os estudantes não poderão participar de mais de uma equipe no mesmo 

segmento ou de segmento diferente. 

➢ Os estudantes poderão participar de equipes da mesma escola, não 

necessariamente sendo da sua turma. 

➢ Deverão estar dentro da mesma cidade e estado. 

➢ Não haverá disparo de e-mail com a confirmação de equipe cadastrada no 

DesafiEI, pois entende-se que o e-mail de atualização cadastral individual 

habilita a equipe no site. 

➢ O sistema salvará automaticamente as informações relativas às etapas 

concluídas, desafios respondidos, pontuações e quaisquer outras 

informações de relevância para sua equipe. Dessa forma as equipes 

poderão desligar o computador ou sair do site do evento e retornar em outro 

momento, continuando o Desafio de onde pararam. 
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➢ A sua sessão dentro da plataforma terá duração de 10 horas. 

➢ Os estudantes poderão utilizar mais de um computador para pesquisar na 

Internet, entretanto, apenas um integrante da equipe, o capitão, deverá 

digitar a resposta e enviá-la para correção. 

➢ Os navegadores de internet deverão estar atualizados na última versão. 

Faça a verificação antes do início do evento. 

➢ Poderão e deverão consultar qualquer fonte de pesquisa, isso inclui a 

Internet, livros, professores, amigos, família etc.  

➢ A maior fonte de pesquisa será a internet, dessa forma pedimos que 

procurem sempre sites e fontes seguras de informação. 

➢ A troca de respostas ou informações entre as equipes é proibida, implicando 

em desclassificação. 

➢ O capitão e os estudantes da equipe deverão se organizar e criar um 

ambiente on-line onde poderão, de forma segura, trocar informações sobre 

os desafios. 

➢ O prêmio para a equipe campeã será: uma (1) caixa de som da marca JBL 

no valor de R$ 1 500,00 reais para cada estudante. 

➢ A equipe não será penalizada se algum integrante não finalizar o cadastro.  

➢ O integrante da equipe ganhadora que não finalizar o cadastro na plataforma 

não receberá o prêmio. 

➢ Não será permitida, em nenhuma hipótese, a troca do prêmio por um valor 

em dinheiro. 

➢ Após o encerramento das inscrições, os professores não poderão editar, excluir 

ou inserir estudantes na equipe. 

➢ O professor que precisar excluir ou alterar e-mail dos estudantes deverão 

solicitar via chat. 

➢ Leia e fique atento a todas as instruções contidas no regulamento e deste 

manual. 

➢ Estarão desclassificadas as equipes que descumprirem as regras do 

Regulamento 
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3. CRIAÇÃO DA EQUIPE 

 

Os estudantes que assistiram a Live do dia 25/09 ou que conversaram com o 

professor e resolveram participar da Olimpíadas DesafiEI da Escola da Inteligência, 

deverão organizar-se a fim de criar um nome para a equipe, escolher os integrantes 

e um ambiente on-line onde poderão estar conectados para trocar informações de 

forma segura no desenrolar do evento. 

4. CONFIRMAÇÃO POR E-MAIL 

 

Após o professor informar que a equipe foi cadastrada no site, é importante verificar a 

sua caixa de entrada, Spam, promoções ou lixo eletrônico para acessar o e-mail e 

completar o seu cadastro. 

No seu e-mail, pesquise pela palavra DesafiEI ou Escola da Inteligência. 

 
Imagem 1 

 

Clique em Acessar o site e finalize o cadastro. 
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Imagem 2 

 

No site, clique em  e no pop-up, preencha o e-mail e insira a senha 

provisória. O campo nome completo virá preenchido de acordo com os dados que o 

professor inseriu, por isso, verifique se o seu nome está correto e completo. 

Nas informações Meus Dados, insira CPF, Telefone e série. 

Para o segmento Fundamental II aparecerá as séries de 6º Ano, 7º Ano e 8 Ano e 

para o segmento Ensino Médio aparecerá as séries 9º Ano, 1º Ano, 2º Ano e 3º Ano. 

Em Dados da conta, você poderá manter a mesma senha ou trocá-la. 

Atente-se ao campo e-mail, caso utilize o autocompletar do navegador de internet para 

preencher o campo nome. 

Clique no ícone para visualizar/esconder a senha. 

Leia o termo e fique ciente antes de finalizar o seu cadastro. 
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Imagem 3 

 

 

5. FINALIZAR O CADASTRO 

 

O estudante que por algum motivo não receber o e-mail da plataforma poderá solicitar 

ao professor a alteração do e-mail, quando estiver errado, ou entrar no site usando o 

e-mail cadastrado pelo professor a senha 123 para finalizar o cadastro. 

 

6. ÁREA DO ESTUDANTE 

 

Para acessar a área do estudante, utilize o seu e-mail e senha. O endereço é 

https://desafiei.escoladainteligencia.com.br. 

https://desafiei.escoladainteligencia.com.br/
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Imagem 4 

 

 

6.1. BAIXAR DOCUMENTAÇÃO DO DESAFIEI 

 

O Regulamento e os Manuais poderão ser baixados no card Documentos Oficiais, 

logo abaixo do card equipe. 
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Imagem 5 

  

6.2. ENVIAR SOLICITAÇÃO 

 

Para enviar solicitação de dúvida, documentação ou ato suspeito de infração ao 

Regulamento, utilize o canal de atendimento, no chat disponível na área do estudante. 

O professor é o responsável por enviar os documentos solicitados no regulamento. 

 
Imagem 6 

 

 

As solicitações enviadas à noite e aos finais de semana serão analisadas a partir das 

9h do primeiro dia útil subsequente. 
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O atendimento não será em tempo real e o chat aparecerá sem o assistente, conforme 

a imagem a seguir. 

 
Imagem 7 

 

Insira o seu texto e preencha os itens solicitados para ser atendido. 

 

7. PRIMEIRA FASE - OS 70 DESAFIOS 

 

Conforme mencionado no regulamento, a primeira fase é classificatória e será 

composta por 7 temas (TIM (Teoria de Inteligência Multifocal), Curiosidades, 

Atualidades, Tecnologia, Cinema/Música, Direitos Humanos e Empreendedorismo) 

com 10 Desafios cada e serão disponibilizados na plataforma conforme os itens: 

➢ Os Desafios serão lançados para as equipes participantes de forma aleatória. 

Ou seja, uma equipe poderá iniciar o Desafio com as questões de 

Curiosidades, enquanto a outra (da mesma escola ou não) estará respondendo 

sobre Tecnologia. 

➢ Os estudantes da mesma equipe visualizarão o Desafio aberto pelo capitão e 

a troca de informações para encontrar as respostas deverá acontecer fora da 

plataforma. 
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➢ A plataforma lançará as baterias de Desafios e as perguntas de forma aleatória. 

Sendo assim, é possível que as equipes estejam na mesma bateria de 

Desafios, mas as perguntas não necessariamente estarão na mesma 

sequência. 

Clique no botão Jogar agora para acompanhar os desafios caso não seja o capitão da 

equipe. 

 
Imagem 8 

 

Ao iniciar um dos 7 temas do desafio você verá três vídeos, dois explicativos e um 

sobre o tema do desafio. Clique em Começar para visualizar e participar. 

 
Imagem 9 
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8. RESPONDER AOS DESAFIOS 

 

O capitão será o único da equipe que poderá responder aos desafios, onde aparece 

o campo Resposta e os botões Enviar resposta e Desistir. 

 
Imagem 10 

 

Para os demais integrantes da equipe, o campo de resposta e os botões Enviar 

resposta e Desistir não estarão disponíveis, como ilustrado a seguir: 

 
Imagem 11 
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Assim que o capitão responder e a resposta estiver correta aparecerá para os demais 

integrantes um pop-up com um alerta, a resolução do desafio e o botão para o próximo 

desafio, pois a plataforma não atualizará automaticamente a página dos demais 

integrantes da equipe. 

Sugerimos  o capitão que utilize uma plataforma on-line de transmissão e compartilhe 

a sua tela com a equipe. 

Lembrando que no Desafio Final, para ter direito a pista extra do tema, será 

necessário responder entre 4 a 10 desafios. 

Por questão de segurança o comando dos desafios foi ocultado nos exemplos 

para elaboração desse manual. 

 

8.1. CONTROLADOR DE NÚMERO DE CARACTERES 

 

Os estudantes deverão estar atentos ao responderem aos desafios da primeira fase, 

pois será contabilizada como resposta correta se estiver de acordo com o que foi 

cadastrado no sistema. O sistema informará a quantidade de caracteres para a 

resposta correta, conforme ilustrado na imagem 10 e 11. 

 

8.2. DESISTIR DOS DESAFIOS 

 

Em caso de desistência de um desafio, a equipe será penalizada em 100% do valor 

total do desafio. 

Lembramos que as equipes poderão ter a sua pontuação com saldo negativo no final 

da primeira fase. 

Ao desistir de qualquer desafio, aparecerá um pop-up de confirmação da desistência, 

clique em Sim para desistir e o outro pop-up aparecerá informando que sua equipe foi 

penalizada. 
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No primeiro desafio, que vale 1200 pontos, ao desistir, a equipe ficará com um saldo 

de -1200 pontos. 

 
Imagem 12 

 

Após clicar em Sim, o pop-up de penalização aparecerá avisando que a equipe deverá 

atualizar a página. 

 
Imagem 13 
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8.3. ACOMPANHAR DESEMPENHO 

 

O card da equipe estará em branco, como ilustrado a seguir, e após responder aos 

desafios será possível visualizar o tema atual, a pontuação e em qual posição a equipe 

está. 

 
Imagem 14 

 

Ao abrir os desafios, note que essas informações ficam no cabeçalho. 

 
Imagem 15 

  

9. SEGUNDA FASE – TAREFAS EXTRAS 

 

Conforme o Regulamento, nos itens: 

5.4. A Segunda Fase será composta por quatro tarefas extras que serão liberadas 

juntamente com os Desafios da 1ª (primeira) fase. 

5.4.1. A data de realização e entrega está descrita no cronograma, item 5. 

5.4.2. Todas as Tarefas Extras não possuirão pontuação e não serão 

Obrigatórias. 

5.4.2.1. As equipes que realizarem as Tarefas Extras, deverão enviar as atividades 

dentro da plataforma a fim de participar do critério de desempate na terceira fase. 

5.4.2.2. A entrega da Tarefa Extra será o primeiro critério de desempate para 

determinar a equipe vencedora de cada segmento. 
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5.4.3. A Tarefa Extra é a única atividade da Olimpíadas DesafiEI que poderá ser 

publicada nas redes sociais com as hashtag #DesafiEI e #EscoladaInteligencia sem 

penalizações. Porém, ao publicarem, em parcialmente ou totalmente as informações 

dos Desafios da primeira fase ou do Desafio Final da terceira fase, as equipes serão 

desclassificadas. 

Clique em Jogar agora para visualizar as Tarefas Extras  e analisar se sua equipe fará 

ou não. 

 
Imagem 16 

 

Em cada Tarefa Extra será solicitado um tipo de arquivo, atente-se para não enviar o 

documento errado. 

No período em que a atividade estiver aberta, você poderá enviar ou excluir o arquivo. 

Ao inserir o arquivo, o ícone  será alterado para  . 

 
Imagem 17 
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Após o encerramento da fase três e na apuração dos pontos, para as equipes que 

ficaram empatadas e enviaram as Tarefas Extras, o sistema informará se o arquivo 

será considerado para critério de desempate. 

 

 

10. CLASSIFICADOS PARA A TERCEIRA PARTE – DESAFIO FINAL 

 

Conforme descrito no Regulamento no item 5.4.4. a classificação das equipes para a 

terceira fase se dará pela contagem  do número de pontos acumulados durante a 

primeira fase do desafio, esse sendo igual ou maior que o número da média nacional. 

No site terá o mural das equipes classificadas para o Desafio Final. 

Se sua equipe for classificada, vocês terão acesso para participar no dia 24/10. 

 

11. TERCEIRA FASE -  DESAFIO FINAL 

 

A resolução do Desafio Final, que será disponibilizado na data e hora marcada, é 

obrigatória na terceira fase para que a equipe seja considerada vencedora das 

Olimpíadas DesafiEI. O Desafio Final possuirá um formato surpresa e as pistas 

conquistadas por sua equipe durante a primeira fase serão reveladas e deverão ser 

usadas na resolução do Desafio Final. 

Lembrando que a cada hora será liberada uma pista e no final do último horário 

será liberada uma pista extra que não dependerá dos acertos dos desafios por 

tema. 

Quanto mais pistas a sua equipe conquistar mais fácil será a resolução do Desafio.  

O Desafio Final, que valerá inicialmente 25.000 pontos. Essa pontuação será 

diminuída a cada hora que passar, conforme a tabela de Pontuação. 

 

Tabela de pontuação para o Desafio Final 

Hora inicial Hora final Pontos 
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09:00:00 09:59:59 25 000 

10:00:00 10:59:59 23 000 

11:00:00 11:59:59 21 000 

12:00:00 12:59:59 19 000 

13:00:00 13:59:59 17 000 

14:00:00 14:59:59 15 000 

15:00:00 15:59:59 12 000 

16:00:00 16:59:59 10 000 

17:00:00 17:59:59 8 000 

 

Se nenhuma equipe resolver o Desafio Final dentro do prazo de acordo com o item 

5.1. do cronograma de atividades do evento, haverá prorrogação do prazo de 

encerramento, assim continuando até que, no mínimo, 1 (uma) equipe de cada 

segmento consiga resolver o Desafio Final. 

 

12. DICAS PARA REFLEXÃO 

 

Imagine que uma equipe esteja em primeiro lugar na classificação e tenha respondido 

apenas 5 das 10 questões de cada uma das 07 Temáticas. Essa equipe terminará as 

07 Temáticas com 35 desafios respondidos. Sua equipe respondeu 30 desafios, está 

com dificuldade para responder ao desafio atual e ainda faltam mais duas etapas 

inteiras para serem completadas, ou seja, mais 20 Desafios. Faltam apenas duas 

horas para encerrar o prazo final. O que é melhor fazer? 

A) Persistir em resolver o desafio atual? 

B) Arriscar e desistir de alguns desafios e buscar, dentro dos outros 20 Desafios que 

faltam, encontrar os seis mais fáceis, que a equipe consiga responder dentro de duas 

horas e chegar ao final com 56 desafios resolvidos? 

C) Esperar e ver se alguma outra equipe encerra com mais de 55 desafios resolvidos? 

D) Resolver 4 desafios de cada uma das etapas restantes para ganhar as pistas? 
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E) Relaxar e esperar o enigma final, garantindo a vitória com a pontuação adquirida 

ao solucioná-lo o mais cedo possível? 

 

13. PREMIAÇÃO 

 

As equipes vencedoras, uma de cada segmento, serão anunciadas no site oficial da 

Olimpíada DesafiEI. Será de responsabilidade do professor enviar a documentação 

que comprove a matrícula dos estudantes na escola através do chat. 

O integrante da equipe ganhadora que não finalizar o cadastro na plataforma não 

receberá o prêmio. 

 

14. RESET DE SENHA 

 

Caso você não localize o seu e-mail de confirmação de inscrição, não lembre sua 

senha ou estiver com dificuldades de acesso, clique em Esqueci minha senha para 

ser direcionado ao pop-up Criar nova senha. Digite o seu e-mail e clique em Enviar e-

mail. 

 
Imagem 18 
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Esteja sempre com o seu e-mail aberto e pesquise na caixa de entrada ou na caixa 

de Spam. Informe sempre um e-mail válido, sem erros de digitação, para quando 

precisar receber o e-mail da plataforma. 

 
Imagem 19 

 

Devido a qualidade de alguns provedores de internet é aconselhável que espere o 

recebimento desse e-mail.  

 
Imagem 20 

 

No e-mail você deverá clicar no botão para abrir o site e alterar a senha. 
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Imagem 21 

 

Aconselhamos sempre cadastrar uma senha de fácil memorização e anotá-la em 

algum lugar de acesso rápido. 

 

 
Imagem 22 
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Após cadastrar a nova senha, realize o login na página principal clique em 

 e no pop-up, preencher o e-mail e a senha. 

 

15. ENCERRAMENTO 

 

Durante a Olímpiada DesafiEI, professores e estudantes passarão por uma 

experiência valiosa de trabalho em equipe, criatividade, pesquisa multidisciplinar, 

empreendedorismo e de grande aprendizado. 

A Olimpíada DesafiEI é mais do que um jogo de perguntas e respostas. O objetivo vai 

além de acertar o maior número de desafios dentro do prazo limite e de desvendar o 

Desafio Final. É importante saber decidir quando persistir em responder um desafio 

para ganhar vantagem e quando desistir de respondê-lo para evitar chegar ao prazo 

final com poucos pontos acumulados e poucas pistas que levam à resposta do Desafio 

Final. 

 “Nossa maior fraqueza está em desistir. A maneira certa de ter sucesso é tentar 

apenas mais uma vez”. (Thomas Edison) 

“As conquistas dependem 50% de inspiração, criatividade e sonhos e 50% de 

disciplina, trabalho árduo e determinação”. (Augusto Cury) 

 

A decisão é de vocês! 

 

Boa sorte! 

COMISSÃO EI 

OLIMPÍADAS DESAFIEI 2020. 


