
 

REGULAMENTO DO DESAFIO MARCONI - PROVA PARA ALUNOS DO 5° ANO 

1. O Desafio Marconi é reservado para estudantes que estão cursando o 5º ano do               
Ensino Fundamental, com até 11 anos de idade completos no final de 2020.  

2. As inscrições para o Desafio Marconi devem ser feitas no período de 23 de setembro a                 
08 de outubro de de 2020. 

3. O participante deve estar apto a fazer matrícula no 6º ano do Ensino Fundamental em                
2021 no Colégio Marconi (estar no 5º ano do Fundamental em 2020; estar dentro da               
idade prevista). 

Parágrafo Primeiro: Caso seja aluno do colégio Marconi, e já possua algum benefício,             
este não será cumulativo, deverá optar por aquele que melhor lhe convier. 

Parágrafo Segundo: Para usufruir do desconto decorrente deste Desafio, caso o           
candidato seja aluno de qualquer unidade do Colégio Marconi, deverá estar com todas             
as mensalidades em dia, inclusive do (s) ano (s) anteriores, liquidadas até            
31/12/2020. O não cumprimento deste dispositivo, implicará na perda da bolsa           
concedida. 

4. As bolsas do Desafio Marconi para alunos do 5° ano são válidas para todas as                
unidades que contenham o Ensino Fundamental e que possuam vagas para a série             
estabelecida, ou seja, para o 6º ano do ano letivo de 2021. Caso o aluno aprovado no                 
Desafio venha a ser reprovado no ano letivo de 2020, perderá a bolsa concedida.  

5. São considerados candidatos, estudantes que se enquadrem nos requisitos de idade e             
série informados neste regulamento e que estejam legitimamente interessados em          
estudar no Colégio Marconi. Pessoas que fizerem inscrição ou realizarem alguma etapa            
do Desafio Marconi com qualquer outra intenção ou finalidade terão a inscrição            
cancelada e poderão responder legalmente por eventuais atos ilegais. 

6. Os estudantes que participarem de alguma edição do Desafio Marconi em 2020 ficam              
avisados de que não poderão participar do Desafio Marconi 2021 (o que implica não              
haver treineiro em 2020). 

7. As bolsas do Desafio Marconi serão formadas pela avaliação de: 

• Prova realizada em duas etapas: 

1 - Prova on-line de conhecimentos em Português e Matemática  
2 - Os estudantes que obtiverem bom desempenho na primeira prova serão convocados             
para a segunda avaliação para validação da bolsa.  
Observação: a concessão da bolsa ocorrerá para aqueles aprovados nas duas etapas da             
prova.  

3 Perfil Familiar (entrevista familiar) 



 

A classificação será feita considerando as notas na prova e o perfil familiar. 

A proporcionalidade de desconto ocorrerá a critério do Colégio Marconi, em hipótese            
alguma, divulgado e/ou justificado ao participante ou terceiros. 

8. Perfil Familiar 

Após a realização da segunda prova, a família será convocada para a realização da              
entrevista. A entrevista familiar deve ser respondida por um Responsável e pelo            
Estudante. 

Atenção: as respostas são aceitas em confiança. Por isso, caso seja constatada qualquer             
inverdade nas respostas, ainda que já iniciado o ano letivo de 2021, este fato poderá               
motivar o cancelamento total ou parcial da bolsa obtida, mesmo após a concessão,             
matrícula do aluno e durante a vigência do benefício. 

A avaliação do Perfil Familiar caberá ao Colégio Marconi, sob seu exclusivo critério, o              
qual não será, em hipótese alguma, divulgado e/ou justificado ao participante ou            
terceiros. 

9. Prova On-line 

(obs. todos os horários apresentados abaixo têm como referência Brasília/São Paulo) 

Data: 24 de outubro 

Horário: 9h (tolerância de início da prova até 9h45min) 

Duração máxima: 2h 

Prova: 20 questões, sendo 10 testes de Matemática e 10 testes de Português 

10. Metodologia utilizada 

A prova será avaliada e corrigida pela metodologia da TRI (Teoria de Resposta ao Item).               
Essa metodologia permite avaliar a consistência das respostas dos alunos e também da             
própria aplicação da prova – algo essencial para estabelecer a confiabilidade da            
avaliação feita remotamente. 

11. Requisitos obrigatórios para a Prova On-line 

a) O candidato deverá dispor de computador (desktop ou notebook) conectado à            
internet. 

b) Caso o candidato não tenha outra opção e deseje realizar a prova no celular ou tablet,                 
informamos que o sistema não foi homologado para dispositivos móveis e por isso não              
podemos garantir o bom funcionamento. Embora tenha apresentado boa performance          
em Android (navegador Google Chrome) e IOS (navegador Safari), ainda assim não            
garantimos o bom funcionamento. 

c) O computador deverá ter câmera web e microfone ligados para que a prova seja               
monitorada. 



 

d) É vedado o uso de fones de ouvido, calculadoras e celulares (além do que for                
eventualmente utilizado para a prova online) durante a prova. 

e)É vedado conversa, participação ou interferência de terceiros na prova. 

f) É vedado mudar de aba, minimizar, sair ou fechar o navegador. 

g) É vedada a utilização mais de um monitor conectado ao computador que fará a prova. 

h) O candidato deverá permanecer na frente do computador do início até o término da               
prova. Por isso é essencial estar alimentado, ter bebido água e ter ido ao banheiro antes                
de iniciar o exame. 

i) O cabelo não poderá cobrir a orelha. 

j) É vedado uso de boné, chapéu e óculos escuros. 

12. Prova Online - Proteção contra fraude 

Após a prova, a banca examinadora poderá separar algumas provas de forma aleatória             
para validação presencial, com o candidato das respostas informadas. Em caso de            
evidências de ter havido irregularidade e/ou que o resultado do candidato não é             
confiável, essa prova será anulada e o candidato não poderá se matricular no Colégio              
Marconi - com ou sem a bolsa. 

13. As bolsas do Desafio Marconi são válidas para o 6º ano do Ensino Fundamental, em                
2021, e podem ser renovadas até o final do Ensino Fundamental II, a critério exclusivo               
do Colégio Marconi. 


