Projeto de Olimpíadas Intelectuais
ONElite (Olimpíada Nacional do Elite)
Edital 2020

O Elite Rede de Ensino torna pública a realização da 2ª Olimpíada Interna
mediante às condições estabelecidas neste Regulamento.

a) Objetivos:
i)
ii)
iii)

Estimular o interesse por matemática, português e redação;
Identificar jovens talentos e incentivar a cultura de estudo;
Proporcionar desafios aos estudantes.

b) Categorias:
NÍVEL
Jr
1
2
3
4

ANO DE ESCOLARIDADE
4º e 5º ano do Ensino Fundamental I
6º e 7º ano do Ensino Fundamental II
8º e 9º ano do Ensino Fundamental II
1º e 2º ano do Ensino Médio
3ª série do Ensino Médio

FASES
Única
2 Fases
2 Fases
2 Fases
2 Fases

c) Inscrição:
Poderá participar qualquer aluno matriculado em qualquer escola do
Brasil reconhecida pelo MEC.
A equipe organizadora irá disponibilizar um formulário online, no site do
Elite Rede de Ensino, para preenchimento com as informações pertinentes de
cada aluno.
O período de inscrição será do dia 27 de abril de 2020 até o dia 27 de maio
de 2020.

Observação: Não será possível a inscrição do aluno fora do período indicado.

d) Organização:
1ª fase:

A prova da Primeira Fase é destinada a todos os alunos participantes, sendo
diferenciada de acordo com os níveis (Jr, 1, 2, 3 e 4).

Estrutura das provas:
Nível Jr: [20 questões.]
 10 questões objetivas de matemática + 10 questões objetivas
de língua portuguesa.
Níveis 1, 2, 3 e 4: [30 questões]
 15 questões objetivas de matemática + 15 questões objetivas
de língua portuguesa.
Valendo 1 (um) ponto cada, totalizando 20 (vinte) pontos no nível Jr e 30
(trinta) pontos nos demais níveis, onde cada questão dispõe de 5 (cinco) opções
de resposta (A, B, C, D e E), dentre as quais apenas uma delas é a correta.
Serão classificados para a Segunda Fase os alunos que acertarem no
mínimo 16 questões na primeira.
Para o nível Júnior, a Olimpíada acontecerá em uma única fase e as
premiações acontecerão da seguinte forma:

Nível Jr:
Se o aluno acertar entre 11 e 13 questões ele receberá Menção Honrosa,
Se o aluno acertar entre 14 e 16 questões receberá bronze,
Se o aluno acertar entre 17 e 18 questões receberá prata,
Se o aluno acertar entre 19 e 20 questões receberá ouro.
**********************************************************************

2ª fase:
A Segunda Fase se caracteriza pela aplicação de uma prova discursiva e se
destina a todos os alunos participantes classificados dos níveis 1, 2, 3 e 4.
Estrutura das provas:

 10 questões discursivas de matemática + 10 questões
discursivas de língua portuguesa + redação.

Essa é a fase final. Os alunos que obtiverem as 60 (sessenta) maiores notas
na prova serão convidados para a cerimônia de premiação.
Observação: Em caso de empate na 2ª fase (etapa discursiva), levaremos
em conta o aproveitamento da 1ª fase, considerando o número de questões
acertadas.

e) Calendário:
Evento
Inscrição dos alunos

Data
27/04/20 a 27/05/20

Aplicação da 1ª fase
Gabarito (1ª fase)

30/05/20
01/06/20

Resultado da 1ª fase

8/06/20

Aplicação da 2ª fase

26/09/19

Gabarito (2ª fase)

28/09/20

Resultado da 2ª fase

12/10/20

Premiação

07/11/20

Local
Site do Elite Rede de
Ensino
Plataforma digital
Site do Elite Rede de
Ensino
Site do Elite Rede de
Ensino
Unidades Polos do Elite
Rede de Ensino
Site do Elite Rede de
Ensino
Site do Elite Rede de
Ensino
Unidade Polo do Elite
Rede de Ensino

f) Horário de aplicação da primeira fase
Início: 08:00h
Término: 12:00h

g) Aplicação da primeira fase
A aplicação da primeira fase da ONElite será online. Ela irá acontecer
através de uma plataforma do Google. O link da prova estará disponível no site
do Elite Rede de Ensino.
O(A) candidato(a) terá 4 (quatro) horas para realizar a prova. A plataforma
estará disponível das 08:00h até as 12:00h do dia 30/05/2020. É de suma
importância que o aluno ao concluir a prova clique em “enviar” para validar a sua
participação na Olimpíada, caso contrário a sua prova não será corrigida e isto
implicará na desclassificação

h) Premiação:
Serão distribuídas medalhas de bronze, prata e ouro para os alunos de
cada nível, bem como certificados e brindes, segundo o seguinte critério:
 10 (dez) medalhas de ouro.
 12 (doze) medalhas de prata.
 18 (dezoito) medalhas de bronze.
 20 (vinte) menções honrosas.

Observação:
Devido ao COVID-19, as datas dos eventos presenciais da ONElite 2020 podem
sofrer alterações.

Rio de Janeiro, abril de 2020
Comissão organizadora

