
 
 

 

Regulamento Geral  

Pentágono English Olympics – 1st Edition 

 

 

1. INSCRIÇÕES  

1.1. As inscrições são gratuitas e serão feitas, exclusivamente, pelo link da plataforma 

Sympla, de 12 a 22 de novembro - https://www.sympla.com.br/pentagono-english-

olympics__399368 

1.2. No ato da inscrição, o aluno irá informar o atual ano que frequenta, pois as provas 

serão divididas da seguinte maneira:  

 Categoria Jane Austen – alunos dos 5ºs e 6ºs anos;  

 Categoria Tolkien – alunos dos 7ºs, 8ºs e 9ºs anos.  

Obs.: as categorias que não atingirem 60 inscritos serão eliminadas da Olimpíada.  

1.3. A Pentágono English Olympics – 1st Edition terá como participantes alunos das três 

unidades do Pentágono. 

1.4. Para fazer as inscrições, os estudantes do Pentágono deverão usar obrigatoriamente 

o e-mail @alunopentagono. 

1.5. A Pentágono English Olympics – 1st Edition acontecerá na seguinte unidade:  

• Unidade Morumbi – Rua Cidade do Rio Pardo, nº 241. 

 

2. DATA, HORÁRIO, TEMPO DAS COMPETIÇÕES E SORTEIO DOS TIMES 

2.1. As competições ocorrerão no dia 24 de novembro, iniciando pontualmente às 8 horas 

e 45 minutos. Os candidatos deverão chegar a partir das 7 horas e 30 minutos para o 

cadastramento, que se encerrará pontualmente às 8 horas.  

2.2. As competições terão três horas (180 minutos) de duração e serão divididas em duas 

sessions (das 8h45 às 10h15 e das 10h45 às 12h15), com um intervalo de meia hora após 

a primeira session.  

2.3. O sorteio dos times das duas categorias (apresentadas no item 3.2 desse documento) 

ocorrerá das 8h às 8h30 e será feito através de software de computador. 

 

3. COMPETIÇÕES  

3.1. A proposta das competições será uma Mistery Presentation, ou seja, os times terão 

que trabalhar em uma solução plausível para um problema que somente será apresentado 

no dia da competição, exigindo rápida pesquisa e o uso oral da Língua Inglesa o tempo 

todo. Da mesma maneira, o formato das competições, assim como o seu tema geral, será 

apresentado somente no dia da competição. 

3.2. As competições serão divididas em duas categorias e pontuadas da seguinte maneira:  

• Categoria “Jane Austen” – alunos dos 5ºs e 6ºs anos;  

• Categoria “Tolkien” - alunos dos 7ºs, 8ºs e 9ºs anos.  

3.3. Os alunos terão Chromebooks à disposição (fornecidos pelo Colégio) para auxiliá-los 

nas pesquisas e na montagem das apresentações.  
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3.4. Os conteúdos das competições são pertinentes a níveis que vão do Intermediário ao 

Avançado da Língua Inglesa. Como se trata de uma Olimpíada de Inglês, as competições 

exigirão um elevado grau de uso do Inglês e de conhecimentos gerais, sendo necessário o 

desenvolvimento de raciocínios, muitas vezes, inéditos para a sua resolução.  

 

4. PREMIAÇÃO  

4.1. Critérios para a premiação:  

4.1.1. Serão premiados os três primeiros times de cada categoria;  

4.1.2. Para a premiação do 1º colocado de cada categoria, os candidatos terão que 

atingir a maior nota na somatória dos quesitos;  

4.1.3. Para as demais colocações – segundo e terceiro lugares –, os candidatos 

deverão ter alcançado as duas maiores notas decrescentes na sequência. 

  

4.2. Premiação para todas as categorias:  

1º lugar – Medalha de Ouro;  

2º lugar – Medalha de Prata;  

3º lugar – Medalha de Bronze.  

 

5. CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

Caso dois ou mais times atinjam a mesma quantidade total de pontos em uma mesma 

categoria, serão usados como critérios de desempate, em ordem de prioridade:  

1º - Uso oral da Língua Inglesa na preparação das apresentações em tempo integral;  

2º - Trabalho esteticamente primoroso. 

 

6. RESULTADOS E ENTREGA DOS PRÊMIOS 

Os resultados serão divulgados no mesmo dia da competição pela Coordenação, das 12 

horas e 30 minutos às 13 horas, quando os alunos premiados também receberão o prêmio 

entregue pela Coordenação do evento.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Qualquer dúvida que não esteja esclarecida no regulamento acima deverá ser decidida 

pelos organizadores do evento, com o aval da Direção Geral Pedagógica – Rede 

Pentágono. 

 

 


