Olimpíada de Matemática– CNEC 75 anos
Regulamento
1. Da Realização:
A Olimpíada de Matemática – CNEC 75 anos é uma realização do Sistema de Ensino CNEC.

2. Dos Participantes:
2.1 As Olimpíadas 2018 são direcionadas aos alunos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e
aos alunos do Ensino Médio, dos Colégios Cenecistas e instituições conveniadas ao Sistema de
Ensino CNEC.
2.2 Os alunos participantes das Olimpíadas serão organizados em 5 (cinco) níveis, de acordo com
o seu grau de escolaridade:
Nível 1 – alunos matriculados em 2018 no 2º ou 3º ano do Ensino Fundamental.
Nível 2 – alunos matriculados em 2018 no 4º ou 5º ano do Ensino Fundamental.
Nível 3 – alunos matriculados em 2018 no 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental.
Nível 4 – alunos matriculados em 2018 no 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental.
Nível 5 – alunos matriculados em 2018 em qualquer ano do Ensino Médio.
3. Dos Objetivos:
3.1 Estimular e promover os processos de aprendizagem da Matemática, o desenvolvimento
do raciocínio lógico e da capacidade de tomada de decisão dos estudantes da educação
básica.
3.2 Promover a divulgação da Matemática como conhecimento que contribui para a
formação humana.
3.3 Promover a divulgação dos 75 anos da CNEC como instituição que apoia atividades
pedagógicas e culturais, contribuindo para o aprimoramento da educação no Brasil.

4. Da Inscrição:
4.1. A inscrição nas Olimpíadas de Matemática 2018 deverá ser feita pelos participantes (alunos),
por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição disponível exclusivamente na página da
plataforma CNEC Digital, pelo endereço: digital.cneceduca.com.br.
4.2 O período de inscrições será do dia 06 de agosto a 12 de outubro de 2018.
4.3 A inscrição é gratuita.

4.4. O participante, ao inscrever-se nas Olimpíadas de Matemática, concorda integralmente com
todas as condições e regras previstas neste regulamento.

5. Das Provas:
5.1 Etapa Única: aplicação de prova objetiva (múltipla escolha - com 5 (cinco) opções e uma
única resposta correta) a todos os alunos inscritos nas Olimpíadas.
5.2 A prova será aplicada no formato digital, nas dependências das instituições participantes.
5.3. O calendário de provas será o mesmo para os 5 níveis (Anexo I).
5.4 Números de questões:
Nível 1 e 2 – 10 questões.
Nível 3 e 4 – 15 questões
Nível 5 – 20 questões
5.5 As questões propostas nas provas apresentam conteúdos de acordo com o currículo dos
anos/séries que compõem o nível da prova.
5.6 Duração máxima: 3h 30 min para todos os níveis.
5.7 Todos os participantes devem estar devidamente cadastrados na plataforma CNEC Digital,
uma vez que as Olimpíadas serão aplicadas nessa plataforma e exclusivamente nas dependências
das unidades cenecistas, sempre sob a supervisão de aplicadores.
5.8. A aplicação das provas poderá ser feita em todos os turnos da escola, devendo ser respeitada
a data indicada no Calendário Oficial das Olimpíadas (Anexo I).
5.9 É permitido o uso de régua, esquadro e compasso para resolver as questões das provas. NÃO
será permitido o uso de calculadora, bem como o uso de demais dispositivos eletrônicos.

6. Das Instruções Gerais de Premiação:
6.1. Serão premiados os alunos, dentro de cada nível, com o maior número de acertos nesta edição
e classificados em ordem decrescente, a saber:



Medalha: do 1º ao 3º classificado de cada nível;
Certificado de classificação: para os primeiros 10 primeiros classificados de cada
nível;

6.2. Havendo empate, serão premiados todos os alunos com a mesma classificação.
6.3 A divulgação das listas dos premiados será feita na plataforma da CNEC Digital, conforme
data indicada no Calendário Oficial.
6.4 As listas de premiados serão divulgadas por ordem de classificação, de acordo com os critérios
de premiação presentes neste Regulamento.

7. Da Comissão Organizadora:
7.1 A comissão organizadora desta Olimpíada é composta pelos professores do Sistema de Ensino
CNEC.

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora dessa
Olimpíada

Anexo I – Calendário Oficial – Olimpíadas de Matemática 2018
Data

Atividade

06 de agosto

Abertura das inscrições (plataforma CNEC Digital)

12 de outubro (23h59)

Encerramento das inscrições

22 de outubro

Aplicação das provas Nível 1

23 de outubro

Aplicação das provas Nível 2

24 de outubro

Aplicação das provas Nível 3

25 de outubro

Aplicação das provas Nível 4

26 de outubro

Aplicação das provas Nível 5

29 de outubro

Reaplicação
A reaplicação será disponibilizada apenas para as
Instituições que passarem por problemas de ordem técnica
nos dias de aplicação. É preciso que a Equipe de
Atendimento do Sistema de Ensino CNEC seja avisada
antecipadamente da necessidade de reaplicação, pelo email contato@cneconline.com.br

30 de outubro

Divulgação dos premiados

15 de novembro

Premiação
Brasília/DF, 03 de setembro de 2018.

Alexandre José dos Santos
Diretor Presidente da CNEC

