
Nova Era, 27 de março de 2017. 

Circular 07 

Assunto: MARATONA DO CONHECIMENTO DA REDE PITÁGORAS 
 

Senhores Pais, 
 

A Rede Pitágoras realizará a Maratona do Conhecimento que integra o Programa de 
Formação em Rede. O Programa reúne os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais em uma 
atividade desafiadora de envolvimento e participação, valorizando o conhecimento construído 
ao longo da sua jornada escolar. 

A Maratona do Conhecimento tem como foco a avaliação de habilidades cognitivas, 
tomando como base os conteúdos trabalhados nas disciplinas de Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, Geografia, História e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) do 
currículo escolar do Ensino Fundamental Anos Finais. 
Assim sendo, todos os alunos do Ensino Fundamental Final participarão da Maratona do 
Conhecimento 2017. 
 
Observação: As inscrições serão feitas na escola pela supervisão. 
- Período:  março de 2017. 
- Taxa de inscrição: R$15,00 (que deverá ser pago no setor Financeiro da Escola, até o dia 
31/03, sexta-feira) 
 

Realização  

- Especificações da Prova: Consiste em uma prova objetiva (de múltipla escolha), com 8 

(oito) questões de cada disciplina do Núcleo Comum. A prova constará ao todo de 48 

questões. 
- Data de aplicação: 21 de junho de 2017 (quarta-feira). 

- Horário: 13h às 17h. 

- Local: Escola Novaerense 
- Material necessário para a realização da prova: Caneta esferográfica preta transparente, 
comprovante de inscrição e a carteirinha de estudante. 

 
Premiação  

Serão premiados os alunos vencedores da Maratona do Conhecimento, conforme apuração de 

pontos, e as escolas que tiverem os alunos premiados em 1º lugar geral por categoria.   

 

- Para os alunos que obtiverem o terceiro lugar em cada categoria e região: Um fone de 

ouvido multimídia. 

-  Para os alunos que obtiverem o segundo lugar em cada categoria e região: Um Ipod. 

- Para os alunos que obtiverem o primeiro lugar em cada categoria e região: Um 

Smartphone 

 

Estamos à disposição para mais esclarecimentos. Os conteúdos das provas serão divulgados 
pelo site da escola. 
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                                                       Vicente de Paula Oliveira 
Diretor 


