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2ª OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA DE MANTENA 

 

1.0. Responsabilidade: 

A 2ª Olimpíada Municipal de Matemática de Mantena é uma realização da Secretaria 

Municipal de Educação, sob a Coordenação Geral da Equipe Pedagógica desta 

Secretaria. 

2.0. Características:  

É dirigida aos alunos de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental das Escolas Municipais de 

Mantena, que concorrem a prêmios de acordo com a sua classificação na GINCANA DE 

MATEMÁTICA e PROVAS DISCURSIVAS.  

Professores dos alunos participantes da Prova Discursiva (2ª Fase), também concorrem a 

prêmios. 

3. Objetivos:  

3.1. Estimular e promover o estudo da Matemática entre alunos das escolas municipais. 

3.2. Contribuir para a melhoria da qualidade da educação nas escolas municipais. 

3.3. Incentivar o aperfeiçoamento dos professores, contribuindo para a sua valorização 

profissional. 

3.4. Contribuir para a integração das escolas municipais. 

3.5. Contribuir para o desenvolvimento integral do aluno, ser participante e democrático, 

estimulando a cidadania. 

3.6. Melhorar o rendimento dos alunos nas avaliações internas e externas de Matemática. 

4.0 . Participantes:  

4.1. Participam da Olimpíada somente os alunos que, na data da realização da mesma, 

estiverem regularmente matriculados e frequentando aulas nas escolas. Não poderão 

participar da Olimpíada aqueles que estavam matriculados, mas que dela vieram a se 

desligar, por transferência ou por quaisquer outros motivos. 

4.2. A escola que tiver, dentre seus alunos classificados na 2ª Fase, aluno que será 

transferido para outra escola municipal do município, na ocasião das provas da 2ª Fase, 

deverá comunicar à Coordenação Geral da Olimpíada a transferência do aluno, indicando 



 
 

sua escola de destino. Esse aluno será incluído na listagem de classificados de sua nova 

escola. 

5.0 . Realização:  

5.1. A Olimpíada será desenvolvida em 2 (duas) Fases:  

5.1.1. Primeira Fase: consiste na realização de uma GINCANA DE MATEMÁTICA para 

alunos de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (sugestões no ANEXO I), e PROVA 

DISCURSIVA para alunos de 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, na própria escola. 

A organização da GINCANA é de responsabilidade dos professores de Educação Física e 

responsável pela Olimpíada na escola. 

5.2.2. Segunda Fase: consiste na aplicação de prova discursiva. Para essa Fase, 

classificam-se 20% (vinte por cento) dos alunos inscritos pelas escolas, em cada Nível, 

com melhor desempenho na 1ª Fase; por categoria: Nível 1 (3º ano), Nível 2 (4º ano) e 

Nível 3 (5º ano). 

5.2.3. Caberá a cada escola selecionar os alunos com melhor desempenho (melhor 

pontuação) na Primeira Fase e que participarão da Segunda Fase, como também divulgar 

previamente critérios de desempate a serem aplicados, de modo a não exceder sua cota 

de classificados em cada Nível. 

6. Inscrição:  

6.1. Primeira Fase: 

6.1.1. A inscrição na Primeira Fase da Olimpíada deverá ser feita pelas escolas, em 

formulário próprio. (ANEXO II) 

6.2. Segunda Fase:  

6.2.1. Cada escola deverá selecionar para a Segunda Fase 20% (vinte por cento) do total 

de alunos inscritos na Primeira Fase, em cada um dos três níveis. Essa seleção deverá 

ser feita pelas notas dos alunos nas provas da Primeira Fase. Quando o número 

equivalente a 20% (vinte por cento) não for um número inteiro, ele deverá ser aproximado 

para o número inteiro imediatamente superior.  

6.2.2. Para a inscrição na Segunda Fase é obrigatório que cada escola envie à 

Coordenação Geral da Olimpíada, o documento indicativo com a quantidade e relação 

nominal dos alunos classificados em cada nível, e a Avaliação da Primeira Fase de cada 

um desses alunos, em envelopes lacrados e rubricados pelo diretor e responsável pela 

Olimpíada na escola. (ANEXO III). Enviar toda documentação em envelope(s) lacrado(s) 

e assinado(s).  



 
 

6.2.3. Não serão classificados alunos com nota 0 (zero), mesmo quando as vagas para a 

Segunda Fase não forem inteiramente preenchidas, em determinado Nível. Não será 

permitido transferir vagas de um Nível para outro. 

6.2.4. Provas com rasuras serão desclassificadas.  

6.2.5. A inscrição para a Segunda Fase só será válida se feita dentro dos limites de datas 

estipuladas pelo calendário oficial da Olimpíada. 

7 . Sobre a Gincana de Matemática:  

7.1. A Gincana de Matemática será realizada apenas na 1ª Fase, ficando a organização e 

execução sob a responsabilidade do(s) Vice-diretores, Especialista(s) de Educação e 

do(s) professor(es) de Educação Física, sendo os alunos divididos em equipes. 

8 . Sobre as Provas:  

8.1. A Prova Discursiva, na Primeira Fase, será diferenciada por níveis: Nível 1(3º ano), 

Nível 2(4º ano) e Nível 3(5º ano), ficando a elaboração da mesma sob a responsabilidade 

da Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Mantena. 

8.2. As provas da Primeira Fase serão realizadas em cada escola inscrita na Olimpíada e 

aplicadas pelos professores dessas escolas, com duração de 2h30min (duas horas e 

trinta minutos). A Prova não poderá ser aplicada pelo(a) professor(a) regente da turma. 

8.3. A data de aplicação das provas da Primeira Fase consta no calendário oficial da 

Olimpíada. A aplicação poderá ser feita em todos os turnos da escola. 

8.4. As provas da Primeira Fase serão corrigidas pelo(s) especialista(s) de educação e 

professore(s) aplicador(es) das provas, sob a coordenação da direção da escola; 

seguindo Instruções e Chaves de Correção elaboradas pela Equipe Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação. 

8.5. A Segunda Fase da Olimpíada se caracteriza pela aplicação de Prova Discursiva, 

diferenciada por níveis (1, 2 e 3), cuja elaboração e correção é de responsabilidade da 

Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. 

8.6. As Avaliações Discursivas (2ª Fase) ficarão arquivadas na Secretaria Municipal de 

Educação, à disposição, para quaisquer esclarecimentos de dúvidas. 

8.7. As provas discursivas na Segunda Fase da Olimpíada terão duração de 3 h (três 

horas) e serão aplicadas por fiscais/aplicadores selecionados pela Coordenação da 

Olimpíada para esse fim. 

8.8. As provas da Segunda Fase serão realizadas em escola (s) da sede (Mantena), que 

serão divulgadas pela Coordenação da Olimpíada, em tempo hábil. 

http://www.obmep.org.br/calendario.html
http://www.obmep.org.br/calendario.html


 
 

8.9. Os alunos selecionados para a Segunda Fase deverão comparecer ao local das 

provas com documento de identificação e dentro do horário divulgado no calendário 

oficial da Olimpíada. 

8.10. O calendário de provas nas duas fases será o mesmo para os três níveis. 

9. Premiação:  

9.1. A Olimpíada premiará alunos e professores das escolas. A premiação de professores 

baseia-se exclusivamente no resultado das provas da Segunda Fase. 

9.2.Serão considerados vencedores da Olimpíada de Matemática, na 1ª Fase, o grupo ou 

equipe que fizer maior pontuação na Gincana, e os alunos com desempenho maior na 

Avaliação Discursiva. 

9.2.1.Na Gincana de Matemática, será premiado com um “TROFÉU” a equipe que atingir 

maior pontuação no total geral conforme critérios estabelecidos pela escola. 

Sugestão: Cada tarefa vencida pela equipe na Gincana, premiar cada participante da 

tarefa com brindes... 

9.2.2. Na Prova Discursiva (1ª Fase), será premiado com uma “MEDALHA” o primeiro 

colocado de cada categoria (Nível 1, Nível 2, Nível 3). 

9.3.Serão considerados vencedores da Olimpíada de Matemática, na 2ª Fase, os três 

primeiros colocados de cada categoria (Nível 1, Nível 2 e Nível 3), sendo premiados com: 

1º lugar: UMA BICICLETA 

2º lugar: UM TABLET 

3º lugar: UM JOGO “BANCO IMOBILIÁRIO” 

9.4. Será premiado com UM TABLET o(a) professor(a) do(a) aluno(a) que for classificado 

em primeiro lugar de cada nível, e com UMA AGENDA o(a) professor(a) do(a) aluno(a) 

que for classificado em segundo e terceiro lugar de cada nível, na 2ª Fase da Olimpíada. 

10. Evento de Premiação: 

10.1. A organização do evento de Premiação será de inteira responsabilidade da Equipe 

de Coordenação da Olimpíada. 

11. Conteúdos programáticos para as Provas Discursivas: 

11.1. 1ª Fase 

Nível 1 - 3º Ano do Ensino Fundamental: situações-problema envolvendo adição e 

subtração de números naturais. 

Nível 2 - 4º Ano do Ensino Fundamental: situações-problema envolvendo adição, 

subtração, multiplicação e divisão de números naturais. 

Nível 3 - 5º Ano do Ensino Fundamental: situações-problema envolvendo adição, 

subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. 



 
 

As avaliações da 1ª Fase terão o valor de: 

100(cem) pontos a do nível 1; 

100(cem) pontos a do nível 2 e 3, sendo 50 (cinquenta) pontos avaliados na tabuada da 

multiplicação, de forma oral,  e 50(cinquenta) pontos na prova escrita.  

11.2. 2ª Fase 

Os constantes na Matriz Curricular de Matemática, observando o ano de escolaridade. 

12. Disposições Finais:  

12.1. Os casos de desempate em quaisquer dos itens de premiação, bem como os casos 

omissos, serão decididos pela Equipe de Coordenação da Olimpíada. 

12.2. A relação com os nomes dos vencedores da Olimpíada de Matemática, na 2ª Fase, 

será enviada às escolas por meio de ofício e e-mail da escola. 

12.3. O transporte e a segurança dos alunos em todas as etapas da Olimpíada de 

Matemática serão de inteira responsabilidade da escola, professor ou responsável. 

12.4. Durante a aplicação da Prova Discursiva Escrita (2ª fase), os responsáveis pelos 

alunos deverão permanecer próximos ao prédio onde estarão sendo desenvolvidas as 

atividades. Em nenhuma hipótese será permitido a presença de acompanhantes dos 

alunos dentro do recinto onde serão realizadas as provas. 

12.5. A Equipe de Coordenação da Olimpíada de Matemática reserva-se o direito de 

alterar datas, locais ou suspender o evento por motivo justificáveis. 

12.6. As provas do Nível 2 e Nível 3 na 1ª e 2ª Fase deverão ser feitas de canetas 

esferográficas de cor azul. 

12.7. Os casos omissos neste regulamento serão analisados pela Equipe de 

Coordenação da Olimpíada para tomar as devidas providências. 

13. Calendário da Olimpíada: Veja ANEXO IV. 

 

 

 

 
EQUIPE DE COORDENAÇÃO GERAL DA OLIMPÍADA 

 

Euzilene Mendes de Oliveira 

Miriã Dias dos Santos Perini 

Marcélia Cristina Moreira 

Laucenir Alves de Souza e Faria 

 



 
 

ANEXO I 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA GINCANA: 

 

1. JOGO DE DAMAS (4º e 5º ano) 

2. DOMINÓ DA ADIÇÃO (1º ano) 

3. DOMINÓ DA SUBTRAÇÃO (2º ano) 

4. DOMINÓ DA MULTIPLICAÇÃO (4º e 5º ano) 

5. DOMINÓ DA DIVISÃO (4º e 5º ano) 

6. JOGO DO XADREZ (5º ano) 

7. CORRIDA DA TABUADA (4º e 5º ano) 

8. DESAFIOS MATEMÁTICOS (1º ao 5º ano) 

9. BOLICHE (1º ao 3º ano) 

10. JOGO DAS FRAÇÕES (4º e 5º ano) 

11. BATALHA NAVAL (3º ao 5º ano) 

12. TORTA NA CARA (4º e 5º ano) 

13. OUTROS. 

 

Atenção: em todas as atividades explorar conteúdos da Matriz Curricular de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DAS ESCOLAS  NA 1ª FASE DA 2ª OLIMPÍADA MUNICIPAL 
DE MATEMÁTICA DE MANTENA 

 

Dados da Escola 

 

Nome da Escola:_________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Telefone da Escola: ______________________________________________________ 

E-mail da Escola: ________________________________________________________ 

Diretor da Escola: ________________________________________________________ 

 

Dados da Pessoa Responsável na Escola pela Olimpíada 

 

Endereço do responsável: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Telefone do Responsável: _________________________________________________ 

E-mail do Responsável: ___________________________________________________ 

 

Dados dos Alunos 

 

Número de Alunos (1° Ano):________________________________________________ 

Número de Alunos (2° Ano):________________________________________________ 

Número de Alunos (3° Ano):________________________________________________ 

Número de Alunos (4° Ano):________________________________________________ 

Número de Alunos (5° Ano):________________________________________________ 

 

Dados do Coordenador Geral da Olimpíada: 

 

Nome: EUZILENE MENDES DE OLIVEIRA 

E-mail: equipepedagogicasemed@gmail.com 

Telefone: (33)32411385 / (33)999970630 

 
 



 
 

ANEXO III 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ALUNOS  NA 2ª FASE DA 2ª OLIMPÍADA MUNICIPAL DE 
MATEMÁTICA DE MANTENA 

 

Nome da Escola:_________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Telefone da Escola: ______________________________________________________ 

E-mail da Escola: ________________________________________________________ 

Diretor da Escola: ________________________________________________________ 

 

Quantidade de Alunos (3º ano): _________________________ 

Quantidade de Alunos (4º ano): _________________________ 

Quantidade de Alunos (5º ano): _________________________ 

 

NOME DOS ALUNOS POR ANO DE ESCOLARIDADE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível 1 - 3º ANO DE ESCOLARIDADE 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantena, ........ de .....................................de 2018. 

 

____________________________       ___________________________________ 

         Assinatura do diretor                      Assinatura do responsável pela Olimpíada 

 

 

 

 

 

 Mantena, _____ de _____________________ de 2018. 

Assinatura do(a) diretor(a): _______________________________________________________ 

 

Assinatura do responsável pela Olimpíada: __________________________________________ 

 

Nível 3 - 5º ANO DE ESCOLARIDADE 

Nível 2 - 4º ANO DE ESCOLARIDADE 



 
 

ANEXO IV 

 

CALENDÁRIO DA OLIMPÍADA 

 

TAREFA DATA 
LOCAL E 
HORÁRIO 

Inscrição na 1ª Fase 10.05.2018 à 11.05.2018 Opcional 

Gincana de Matemática 
14.05 à 18.05.2018 
 
Obs.: realizar dentro desse período. 

Opcional 

Prova Discursiva (1ª Fase) 09.08.2018 

Manhã: 7:00h às 
9:30h 

Tarde: 13:00 às 
15:30h 

Inscrição na 2ª Fase 20.08 à 24.08.2018 8:00 às 17:00h 

Prova Discursiva (2ª Fase) 29.09.2018 
Local e Horário: a 

confirmar 

Correção das Provas 01.10.2018 à 03.10.2018 - 

Relação dos Vencedores da 
Olimpíada (2ª Fase) 

05.10.2018 - 

Premiação 11.10.2018 
Local e Horário: a 

confirmar 

 
 


