
 

Projeto Olimpíada de Matemática 

 

Participantes: 

 A Olimpíada de Matemática do Colégio UNASP é dirigida aos alunos do 6º ao 3º ano do Ensino 

Médio. Tem como objetivo principal contribuir decisivamente na melhoria do ensino de Matemática 

em nosso país, estimulando alunos e professores a um aprimoramento cada vez maior.  

Será dividida em três fases: 

1ª Fase 

 A prova será realizada nas três primeiras aulas. As últimas aulas seguirão o horário normal) 

 A Prova será composta de 30 questões objetivas. 

 Todo aluno que acertar a partir de 16 questões, receberá meio ponto (bônus) na média de matemática 

do 3º bimestre. 

  Os 20 maiores pontuadores, de cada ano escolar, se classificarão para a segunda fase.  

2ª Fase 

 Horário 7h30min 

 Local de Encontro: Auditório Ellen White.  

 A prova na segunda fase será realizada da seguinte maneira:  

 Em grupo composto por 7 alunos (um aluno de cada Ano do Ensino Fundamental II e Médio, ou 

seja, nesse grupo haverá um representante de cada ano, favorecendo a interação e o desempenho).  

 Nenhum aluno classificado para a segunda fase deverá faltar. Ele será conscientizado não deverá 

faltar. Caso faltar, será substituído. 

  Cada aluno responderá duas questões referentes ao ano que está cursando, porém, poderá consultar 

os demais membros do grupo durante o período de realização da mesma buscando ou oferecendo 

ajuda. 

 Essa prova terá a duração de uma hora, a contar da entrega da prova. 

 Resultado: será dado no mesmo dia após a correção da mesma. 

 

3ª Fase (Final) 

Essa fase será realizada no mesmo dia da 2ª fase. Logo após a correção, os professores anunciarão os 

classificados para a fase final. 

 Os dez grupos com melhor classificação irão para a terceira e última fase 

 Essa prova será INDIVIDUAL e será composta por dez questões: 8 objetivas e 2 discursivas que só 

serão corrigidas caso haja a necessidade de um desempate. 



Premiação Final 

 Será revelado o campeão de cada ano escolar, e cada um deles receberá um cheque no valor de R$ 

250,00. 

Regras Gerais 

 Não será permitido o uso de calculadoras ou qualquer outro aparelho eletrônico durante o período 

das provas. 

 Para participar das provas o aluno deverá estar devidamente uniformizado. 

 Todos os alunos classificados para a segunda fase, deverão comparecer no período da manhã e se o 

aluno for um estudante do período vespertino, estará dispensado das suas aulas regulares nesse dia a 

tarde. 

 Esse evento serve para competir e divertir, teste seus conhecimentos com alegria e cooperação. 

 


