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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 do 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 Médio das diversas regiões do país por meio de 

uma maratona totalmente on-line. 

Este manual busca orientar as equipes da Olimpíada DesafiEI quanto ao 

funcionamento e utilização da plataforma. Na plataforma e área do professor 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, clicando no 

botão Professor, inscrever-se aqui. 

➢ Após preencher o formulário de cadastro, inserindo seus dados, leia o 

Regulamento do site para continuar e cadastrar as esquipes. 

➢ O cadastro das equipes na plataforma deverá acontecer de acordo com o 

cronograma estabelecido no Regulamento, no período de 02/10 a 09/10. 

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

da(s) sua(s) equipe(s) durante o evento. 
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➢ As inscrições das equipes serão efetuadas exclusivamente pelos 

professores. 

➢ 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). 

➢ Para criar equipes é preciso escolher o segmento, um nome, um capitão e 

ter no mínimo dois (2) estudantes e no máximo cinco (5). 

➢ Após cadastrar a equipe um e-mail automático da plataforma será enviado 

aos estudantes, com o e-mail e uma senha de acesso provisório. 

➢ O acesso posterior ao site, será mediante ao e-mail e senha cadastrados.  

➢ Os estudantes receberão um e-mail, onde deverão clicar no botão Acessar 

o site e finalizar o seu cadastro com as demais informações solicitadas. 

➢ A coordenação da Olímpiada DesafiEI solicita que todos os estudantes 

testem seus e-mails e senhas até o dia anterior ao dia do desafio, estipulados 

no cronograma oficial. Caso ocorra algum problema de acesso as equipes 

terão tempo para resolvê-lo antes do dia do início das atividades. 

➢ 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 as atividades de onde pararam. 

➢ Informe aos estudantes para procurarem sites e fontes seguras de 

informação ao utilizarem a internet como fonte de pesquisas. 

➢ 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 estudantes poderão e deverão consultar qualquer fonte de pesquisa, isso 

inclui a internet, livros, professores, amigos, família etc. A troca de respostas 

ou dicas entre as equipes é proibida. 

➢ As atividades serão liberadas somente na data e hora de acordo com o 

cronograma do evento.  
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➢ 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 o professor da equipe campeã será: um (1) notebook no valor 

de R$ 3 500,00 reais. 

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

em dinheiro. 

➢ 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. 

➢ 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 deverá 

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. 

 

3. E-MAIL PARA O PROFESSOR APLICADOR 

 

No dia 2/10/2020 os professores aplicadores receberão o e-mail a seguir sobre a 

divulgação e inscrição no site. 
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Imagem 1 

 

4. CADASTRO DO PROFESSOR 

 

Em seu navegador de internet digite o endereço a seguir: 

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

Clique em Professor, inscreva-se aqui, conforme ilustrado na imagem a seguir: 

https://desafiei.escoladainteligencia.com.br/
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Imagem 2 

 

Preencha os campos solicitados no formulário para participar das Olimpíadas 

DesafiEI. 

Os campos para preenchimento do formulário estão divididos em duas partes, sendo: 

Meus Dados com os campos Nome completo, CPF, Telefone, Selecione seu país, 

Selecione o seu estado, Selecione sua cidade, Selecione sua escola e Dados da 

conta, com os campos E-mail e Senha. 
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No item E-mail, preencha com um e-mail válido para receber informações referentes 

ao acesso ao site após a sua inscrição. 

Em Meus Dados, os campos Selecione seu país, Selecione o seu estado, Selecione 

sua cidade, Selecione sua escola terão uma lista corrida. Clique e selecione a sua 

escola. 

 
Imagem 3 

 

Leia e concorde com o Regulamento e clique no botão Cadastrar. 

 

Um pop-up de confirmação de inscrição aparecerá em sua tela informando que seus 

dados foram recebidos com sucesso e um aviso para consultar a caixa de entrada do 

seu e-mail, pois um e-mail foi enviado com seus dados para acesso posterior. 

Clique no botão Acessar para visualizar o seu ambiente. 
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Imagem 4 

 

5. E-MAIL DE BOAS-VINDAS 

 

Após realizar a inscrição e acessar o seu espaço, acesse seu e-mail e verifique a caixa 

de entrada ou a caixa de spam ou pesquise pela palavra DesafiEI.  

No e-mail, estarão as informações para acesso, com link do site, e-mail e senha. 

 
Imagem 5 

 

No e-mail, além das informações de e-mail e senha, constará também a mensagem 

de que sua inscrição foi concluída com sucesso. Clique no botão para acessar o site 

e fazer o login. 
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Imagem 6 

 

6. CADASTRAR EQUIPE 

 

Automaticamente aparecerá o card Cadastrar equipe. Para isso use o botão 

Cadastrar equipe após escolher o segmento, inserir o nome da equipe e preencher 

os dados dos estudantes. 
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Imagem 7 

 

Observação: o nome da equipe é único na plataforma, portanto tenha certeza ao 

escolher e cadastrar um nome, pois ao editar e tentar reverter pode ser que o 

nome já esteja cadastrado por outra equipe e você não poderá mais utilizá-lo. 

No período das inscrições as equipes aparecerão por ordem de cadastro de baixo 

para cima. 
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Sugerimos que cadastre todas as equipes do mesmo segmento primeiro para depois 

efetuar o cadastro do outro segmento. 

 

6.1. EDITAR EQUIPES 

 

Para editar as informações da equipe, clique no ícone  no canto superior direito do 

card da equipe. 

As informações aparecerão logo abaixo e todos os dados poderão ser alterados ou 

excluídos. 

Lembres-se de que ao excluir o estudante, automaticamente será excluido no card 

acima e o botão Cancelar não reverterá a ação realizada de exclusão. 

As alterações ficarão disponiveis na plataforma no perído das inscrições de acordo 

com o cronograma do evento, 02/10/2020 a 09/10/2020 às 23h59min. 

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. 

 
                                                                              Imagem 8 
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6.2. CONFIRMAR CADASTRO DO ESTUDANTE 

 

Após o período de inscrição, ao logar na plataforma um pop-up de orientações será 

mostrado em sua tela, leia com atenção. 

 
Imagem 9 

 

Na frente do nome do estudante aparecerá o ícone  para os estudantes que 

concluíram o cadastro no site. 

O ícone  para reenviar o e-mail ao estudante. 

Para os estudantes que não completaram o cadastro deverão inserir a senha 123 para 

finalizarem o cadastro até o início dos Desafios. 
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Imagem 10 

 

 

6.3. ACOMPANHAR EQUIPES 

 

Na tela do professor aparecerão todas as equipes por ordem de cadastro. 

Após o início dos desafios, por segmento, serão listadas as equipes com as maiores 

pontuações. No card das equipes aparecerão o nome, segmento e a pontuação. Para 

visualizar as informações, clique na seta do card para expandir os dados. 

 

 
                                                          Imagem 11                                        Imagem 12 

 



 

 14  

 

6.3.1. DESAFIO FINAL 

 

Assim que a Comissão EI liberar o resultado da Terceira Etapa, você poderá visualizar 

os classificados para o Desafio Final marcado para o dia 24/10/2020.  

As equipes aparecerão por ordem de maior pontuação, Ensino Fundamental – anos 

finais na coluna da esquerda e Ensimo Médio na coluna da direita. 

Ao pesquisar uma equipe serão listadas todas as equipes com os nomes 

semelhantes. Caso não localize a equipe pesquisada, significa que ela não foi 

classificada para o Desafio Final. 

Observação: no site, na página principal, terá um mural com todas as equipes 

classificadas para o Desafio Final, porém, na página interna do professor, aparecerão 

somente as próprias equipes que foram classificadas. 

 

 

6.3.2. GANHADORES 

 

A Comissão EI divulgarará os ganhadores no site, fique atento as datas. 

 

7. ACESSO POSTERIOR 

 

Para acesso posterior, na tela principal clique em  e preencha as 

informações de e-mail e senha solicitados no pop-up. 
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Imagem 13 

 

 

7.1. EDITAR DADOS 

 

Seus dados estarão disponíveis para edição no período das inscrições e no dia 

28/10/2020 para emissão do certificado de participação. 

 
Imagem 14                             Imagem 15 
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7.2.  BAIXAR DOCUMENTAÇÃO DO DESAFIEI 

 

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

logo abaixo do card Meus Dados. 

 
Imagem 16 

 

 

 

 

7.3. ENVIAR SOLICITAÇÃO 

 

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

Regulamento, você poderá utilizar o canal de atendimento, no chat disponível no seu 

espaço. 
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Imagem 17 

 

As solicitações enviadas à noite e finais de semana serão analisadas a partir das 9h 

do primeiro dia útil subsequente. 

O atendimento não será em tempo real e o chat aparecerá sem o assistente, conforme 

a imagem abaixo. 

 
Imagem 18 

 

Insira o seu texto e preencha os itens solicitados para ser atendido. 
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7.4. ENVIAR DOCUMENTAÇÃO EQUIPE CAMPEÃ 

 

O professor será o responsável por enviar, por meio do chat, o comprovante ou 

documento que comprove a matrícula do estudante na escola. 

O cadastro do estudante deverá estar preenchido com o CPF para que seja feita a 

validação do documento enviado e todos os integrantes da equipe possam receber o 

prêmio. 

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

receberá o prêmio. 

 

7.5. ENVIAR ARQUIVOS DA ENTREGA DOS PRÊMIOS 

 

O Professor, junto a escola, deverá registrar em vídeo e imagens o momento da 

entrega dos prêmios aos estudantes e enviar os arquivos pelo chat para que a 

Comissão EI possa cadastrar no site e divulgar esse momento especial dos 

campeões.  

 

8. RESETAR A 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. 
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Imagem 19 

 

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 20 

 

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

recebimento desse e-mail.  
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Imagem 21 

 

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

 
Imagem 22 

 

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

algum lugar de acesso rápido. 

 
Imagem 23 
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Após cadastrar a nova senha, você deverá fazer o login, na página principal clique em 

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

 

9. ENCERRAMENTO 

 

Durante a Olímpiada DesafiEI, você, professor, e seus 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 


