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“A educação decide a sorte do ser
humano. O coração da criança contém a
potência de um grande ser humano, talvez
esteja adormecido ali um gênio da arte, da
ciência, como uma pequena semente de
gigantesca árvore.”
Santo Aníbal Maria Di Francia
Brasília, 10 de junho de 2021.
Assunto: Informações para realização do Desafio do Conhecimento 2021
Senhores pais ou responsáveis, professores e estudantes,
Informamos que, conforme nosso calendário escolar 2021, no dia 14/6 (segunda-feira),
acontecerá o 1º Desafio do Conhecimento, que estará disponível aos estudantes para
realização no horário das 10h30 para os estudantes do turno matutino e das 16h30, para os do
vespertino, com possibilidade de envio de respostas até 24 horas após a abertura em cada um
dos turnos. Neste dia os estudantes terão os três primeiros horários de aula, sem intervalo,
somente on-line, logo não haverá estudantes assistindo, presencialmente às aulas no
colégio, do mesmo modo que acontece nos dias de Testes e Provas.
Trata-se de uma avaliação multidisciplinar que aborda os conteúdos trabalhados em
todos os componentes curriculares no decorrer do primeiro semestre. Esta avaliação permite que
os estudantes realizem uma análise individual de seu desempenho escolar global, pois é
constituído por questões que exploram os conhecimentos acumulados em sua trajetória escolar
até o presente momento.
Como reconhecimento da importância da realização do Desafio do Conhecimento com
seriedade, compromisso e dedicação, os estudantes podem receber até 1,0 ponto-extra na nota
do 2º bimestre em todos os componentes curriculares, o que está relacionado diretamente ao seu
resultado, ou seja, considerando uma pontuação máxima possível de 100 pontos, os estudantes
receberão como bonificação, 1% do valor obtido, por exemplo, caso o estudante obtenha 70
pontos, receberá 0,70 ponto-extra no boletim escolar.
O caderno de questões do Desafio do Conhecimento será disponibilizado aos
estudantes nas salas de AULAS AO VIVO, juntamente com o gabarito, cujo preenchimento é de
responsabilidade do estudante, que deve, ao final do processo, clicar no botão “Enviar”, localizado
logo após o espaço destinado à resposta da questão 100. Assim que o envio do formulário
correspondente ao gabarito do Desafio do Conhecimento for realizado com sucesso, o estudante
receberá automaticamente uma cópia de todas as suas respostas (sem correção) no e-mail de
cadastro na plataforma (primeironome.matricula@roga.com.br). Essa cópia é o comprovante da
realização do desafio do conhecimento e deve ser guardada pelos estudantes.

Enfatizamos ainda que a programação de recebimento do formulário do gabarito
permitirá o envio deste somente até as 10h30 do dia seguinte, para os estudantes do turno
matutino e 16h30, para os do vespertino, quando o prazo será encerrado automaticamente.
Portanto, recomendamos aos estudantes que se organizem em relação a esse tempo, tendo em
vista que o tempo estimado para a realização de uma prova como o Desafio do Conhecimento é
de 2 horas e 30 minutos.
Desejamos sucesso a todos e colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que
se fizerem necessários.
Equipe Pedagógica

