Belo Horizonte, 12 de março de 2019
Prezados Pais/Responsáveis,
Com o propósito de incentivar os nossos alunos a abraçarem novos desafios, convidamos o(a)
seu(sua) filho(a) para a I OPMAT ( I Olimpíada Passionista de Matemática), uma realização da Área
de Matemática do Colégio São Paulo da Cruz.
OBJETIVO: Pré-selecionar os alunos que participarão da 1ª fase da OBMEP (Olimpíada Brasileira
de Matemática)
COMPETÊNCIAS SÓCIOEMOCIONAIS CONTEMPLADAS:
- Mobilizar experiências pessoais e os conhecimentos matemáticos adquiridos para criar estratégias
nas soluções de problemas.
- Exercitar a criatividade e o raciocínio lógico para testar hipóteses, criar estratégias e resolver
problemas.
- Desenvolver a autoestima e o espírito de competitividade ética, através da OPMAT, respeitando o
desempenho dos concorrentes.
- Utilizar os resultados obtidos para criação de metas cada vez mais ousadas e desafiadoras como
projeto de vida pessoal.
- Desenvolver o gosto pela matemática através de resolução de problemas criativos e desafiadores,
para atuar com persistência e resiliência diante de situações do cotidiano.

REGULAMENTO:
1- A prova constará de 20 questões de múltipla escolha no valor de 1 ponto cada, sendo 40% de
nível fácil, 30% de nível médio e 30% de nível difícil.
2- Os alunos interessados em participar da OPMAT, deverão devolver a Ficha de Inscrição no
período de 13/03 a 18/03 de 2019.
3- Os 10 melhores alunos de cada nível com melhor desempenho serão selecionados para
participar da 1ª etapa da OBMEP.
4- Em caso de empate, será selecionado aquele que obtiver a maior nota em matemática na I
etapa. Persistindo o empate, será observado a melhor nota na N1, N2... e assim por diante.
5- Serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze os três melhores colocados em cada
nível e com menção honrosa os demais participantes.

PROGRAMAÇÃO:
ATIVIDADES
Inscrição dos alunos
interessados.
Realização da prova.
Os alunos inscritos
deverão comparecer
devidamente
uniformizados.

DATA
De 13/03/2019 a 18/03/2019

RESPONSÁVEIS
Equipe de Coordenação.

Dia 22/03/2019 no horário de 14 às
16:30h

Equipe de Coordenação.

11/04 – 5ª feira - 4ºh: 6º e 7º ano

Professores dos respectivos
horários, Setor Administrativo,
Coordenação e Direção.

Solenidade de premiação
12/04 – 6ª feira - 3ºh: Ensino Médio
Local : Teatro do CSPC
12/04 – 6ª feira - 5ºh: 8º e 9º ano

CONVIDADOS EXTERNOS:
Pais dos alunos que serão
premiados.

Agradecemos-lhes pela parceria e confiança em nosso trabalho.
Atenciosamente,
Elisabeth Alves
Coordenadora Pedagógica

_______________________________________________________________________________________
-

Belo Horizonte, 12 de março de 2019
FICHA DE INSCRIÇÃO
Solicito à Coordenação Pedagógica do Colégio São Paulo da Cruz, a inscrição do/a meu/minha
filho/a
__________________________________________________ turma:
____________
na
I OPMAT ( I Olimpíada Passionista de Matemática), a ser realizada no dia 22/03/2019, sexta-feira,
no horário de 14 às 16:30h.
NOME LEGÍVEL: ______________________________ ASSINATURA: _____________________
(Devolver esta ficha devidamente assinada, até o dia 18 de março de 2019)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

