
COMO
FUNCIONA:
• QUEM PODE PARTICIPAR DO BOLÃO SOLIDÁRIO?

O bolão é ABERTO à toda comunidade para que possamos arrecadar a maior quantidade de 
alimentos possível. Podem participar alunos de todos os segmentos, familiares, colaboradores e 
mesmo convidados de fora da escola.

• QUAL É A META DO BOLÃO SOLIDÁRIO?

Por meio de uma ação ligada à paixão dos brasileiros pela seleção e pela Copa do Mundo, de-
senvolver a cidadania em toda a comunidade escolar arrecadando alimentos para quem está 
passando necessidades. 

• PARA QUEM OS ALIMENTOS SERÃO ENCAMINHADOS? 

Cada escola participante da ação define para onde os alimentos arrecadados serão encaminha-
dos. Consulte a escola onde você fez (ou pretende fazer) a doação para saber qual será o destino.

• COMO O PARTICIPANTE FAZ SEU PALPITE? 

Para fazer o seu palpite, o participante deve acessar o site www.movimentosomospelavida.
com.br a partir do dia 24/10/2022 e digitar o seu código de acesso ao bolão que recebeu da es-
cola no momento da doação do(s) alimento(s). 

• CADA PARTICIPANTE PODE FAZER APENAS UM PALPITE? 

Não. Qualquer participante pode fazer diversos palpites sendo que, para cada kg de alimento 
doado, o participante recebe um código de acesso que lhe dá direito de fazer um palpite. Se, por 
exemplo, uma família doar 4 pacotes de 5 KG de arroz, ou seja, 20 kg, ela recebe 20 códigos de 
acesso e pode fazer 20 palpites diferentes.

CLIQUE AQUI
PARA CONFERIR
O REGULAMENTO

CLIQUE AQUI
PARA CONFERIR
O VÍDEO

http://www.movimentosomospelavida.com.br
http://www.movimentosomospelavida.com.br
https://www.portalemme.com.br/arquivo/20221026_RegulamentoBolaoSolidario.pdf
https://youtu.be/oeAzX3TodU8


• QUAL A COMPOSIÇÃO DE CADA PALPITE? 

Cada participante deverá assinalar no formulário disponível no site www.movimentosomospe-
lavida.com.br, os seguintes palpites relativos à primeira fase da Copa do Mundo de Futebol 2022: 

A) As seleções que terminarão a primeira fase em 1º lugar de cada grupo (8 grupos); 

B) Placar do jogo Brasil x Servia que acontece às 16h do dia 24 de novembro de 2022; 

C) Placar do jogo Brasil x Suíça que acontece às 13h do dia 28 de novembro de 2022;

D) Placar do jogo Brasil x Camarões que acontece às 16h do dia 02 de dezembro de 2022. 

• COMO SERÁ A PONTUAÇÃO DE CADA PALPITE? 

A pontuação obtida será calculada da seguinte forma: 

A) Cada acerto em vencedor de cada grupo vale 21 pontos; 

B) Cada placar correto (número exato de gols marcados pelas duas seleções) dos jogos do Bra-
sil vale 43 pontos. Se o participante acertar apenas o resultado (vitória, empate ou derrota), mas 
errar o placar (número de gols marcados), receberá 10 pontos.

No caso de empate no número de pontos, seguiremos os critérios estabelecidos no REGULAMENTO 
do bolão. 

• QUAL SERÁ A PREMIAÇÃO? 

Premiação nacional aos 30 participantes mais bem classificados: 

1º LUGAR:
Kit de material didático 2023 + camisa oficial da seleção brasileira + bola da copa + 100 pacotes 
de figurinhas da copa. 

2º LUGAR:
Kit de material didático 2023 + camisa oficial da seleção brasileira + bola da copa + 50 pacotes 
de figurinhas da copa. 

3º LUGAR:
Kit de material didático 2023 + camisa oficial da seleção brasileira + 75 pacotes de figurinhas da copa. 
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4º LUGAR:
Kit de material didático 2023 + camisa oficial da seleção brasileira + 50 pacotes de figurinhas da copa.

5º LUGAR:
Kit de material didático 2023 + camisa oficial da seleção brasileira + 25 pacotes de figurinhas da 
copa. 

6º AO 10º LUGARES:
Kit de material didático 2023 + 75 pacotes de figurinhas da copa. 

11º AO 20º LUGARES:
Kit de material didático 2023 + 50 pacotes de figurinhas da copa.
 
21º AO 30º LUGARES:
Kit de material didático 2023 + 25 pacotes de figurinhas da copa. 

• E SE UM DOS VENCEDORES NÃO FOR ALUNO DA ESCOLA? 

O kit de material didático será composto pelos itens que a escola utiliza na série que o aluno irá 
cursar em 2023. Possíveis vencedores do bolão solidário que não sejam alunos da escola devem 
escolher um aluno regularmente matriculado para 2023 na escola participante para que o ma-
terial seja entregue. 

• QUAL O CALENDÁRIO GERAL DO BOLÃO DA COPA? 

24/10: abertura do site www.movimentosomospelavida.com.br e início dos palpites. 

27/10: lançamento nacional em todas as escolas participantes e início da divulgação. 

24/11: encerramento do bolão às 15h. 

29/11: balanço geral da arrecadação nacional. 

01/12: dia do mutirão nacional contra a fome com a entrega dos alimentos arrecadados. 

05/12: divulgação dos vencedores e encerramento da açãoCLIQUE AQUI
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