Regulamento Carnegie Play

1.CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS
Carnegie Play é um desafio desenvolvido pela Carnegie Brasil, para todos os alunos dos colégios participantes
matriculados na plataforma NativeAccent®, dividido em 3 fases:
1.1 FASE DE QUALIFICAÇÃO PARA BOLSAS:
1.1.2 Todos os alunos do 6º ano ao 3º colegial dos alunos que têm a plataforma Native Accent como atividade
complementar terão a oportunidade de se inscrever no desafio de qualificação para bolsas que será de
aproximadamente 2 semanas. Datas de início e fim desta fase variarão por escola participante e dependerão
do calendário específico de cada escola.
1.1.3 Os alunos que ainda não tiverem uma licença Native Accent® receberão uma licença temporária para utilizar a
plataforma no período da competição e concorrer às bolsas de estudo.
1.1.4 Os alunos que já tiverem licenças NativeAccent® também podem se qualificar para concorrer às bolsas de
estudo.
1.1.5 Cada série de cada escola participante concorrerá a 3 bolsas: 1º lugar – 100%, 2º lugar 50% e 3º lugar 25% de
desconto no pacote de 4 mensalidades da plataforma Native Accent para o período de setembro a dezembro de
2019. Serão premiados os 3 alunos de cada série da escola que apresentarem o maior tempo de Active Learning
Time na Plataforma Native Accent no período desta fase da competição.
1.1.6 Os alunos que não forem premiados, mas que apresentarem um Active Learning Time na Plataforma Native
Accent acima de 200 minutos no período desta fase da competição receberão um desconto de 10% no pacote de 4
mensalidades da plataforma Native Accent para seguir na competição.

1.2 FASE DE QUALIFICAÇÃO PARA O DESAFIO FINAL:
Durante o período de 02 de setembro a 25 de outubro, os alunos participantes receberão pontuação semanal por
tempo de utilização e performance relativa, conforme abaixo:
Tempo de Utilização: Serão computados os minutos de Active Learning Time na Plataforma Native Accent de cada
aluno todas as sextas-feiras para os 7 dias anteriores e pontuados conforme abaixo:
50 a 100 minutos = 1 ponto
101 a 150 minutos = 2 pontos
Acima de 150 minutos = 3 pontos
Performance Relativa: Cada vez que o aluno realiza um Assessment de final de ciclo, será computado o número de
pontos relativo à diferença de percentual entra o Overall Score deste, menos o Overall Score do último assesment
feito pelo aluno antes de 02 de setembro de 2019.
Os pontos semanais serão somados aos pontos acumulados de cada aluno e incluídos no ranking geral que será
disponibilizado nesta página todas as segundas-feiras.
Os 3 primeiros alunos do ranking geral por pontos acumulados atem 25 de outubro de 2019, bem como os 3
primeiros alunos de cada uma das escolas participantes (excluindo os 3 do ranking geral) se qualificarão para o Final
Sprint.
1.3 FINAL SPRINT:

Os alunos qualificados para o Final Sprint terão 2 semanas (28 de outubro a 08 de novembro para utilização
ilimitada da plataforma Native Accent, buscando maximizar sua melhora nas 3(três) habilidades principais
(Pronúncia, Gramática e Fluência). Ao final deste período, a Carnegie Brasil avaliará a performance dos alunos
através do relatório chamado de “Student Improvement Analyzer” da plataforma Native Accent, entre o último
assessment feito pelo aluno antes de 02 de setembro de 2019 e o Current Score do aluno. Os alunos que
demonstrarem a maior média aritmética da melhora nas 3(três) habilidades principais (Pronúncia, Gramática e
Fluência) ganharão o desafio.
2. COLÉGIOS PARTICIPANTES:
CEV (Teresina/PI), GAMMON (Lavras-MG), OSWALD DE ANDRADE (São Paulo/SP), PITÁGORAS (Belo Horizonte/MG),
RENASCENÇA (São Paulo/SP) E TORRICELLI (Guarulhos/SP).
3. COMO PARTICIPAR
Procurar o representante Carnegie Brasil ou o Tutor do projeto em seu colégio para se inscrever na 1° fase e
começar o desafio de qualificação para bolsas de estudo, após as 2 primeiras semanas, teremos o anúncio dos
bolsistas e a abertura de matrícula com desconto de 10% para os alunos que fizeram as inscrições e utilizaram o
mínimo de 200 minutos, mas não conseguiram bolsa.
3.1 QUEM PODE PARTICIPAR?
Todos os alunos matriculados nos colégios participantes e que estiverem matriculados ou não na plataforma
NativeAccent®, podem se inscrever no desafio de qualificação para bolsas. Porém somente alunos matriculados na
plataforma NativeAccent® podem entrar na 2° fase de qualificação para o desafio final.
4. COMO SE INSCREVER?
As inscrições para o desafio, podem ser feitas pelo representante Carnegie Brasil ou Professor Tutor do projeto no
colégio. As matrículas, podem ser feitas direto no atendimento ao aluno ou secretaria do colégio. (Procure o Tutor
para maiores informações)
5. COMO SE MATRICULAR?
As matrículas devem ser efetuadas pelo responsável financeiro no colégio participante, no plano mínimo de 4 meses
(setembro/ outubro/ novembro/ dezembro).

6.4 Premiação
Os alunos que forem premiados, recebem no endereço de contrato os prêmios conforme segue abaixo:
1° Lugar Smartphone Apple iPhone X 64GB 4G
2° Lugar Notebook Lenovo Intel Celeron 4GB 1TB Tela 15.6" Windows 10
3° Lugar Tablet Samsung Galaxy Tab E 3G 8GB LCD 9,6" Android 4.4 (Kit Kat)

