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A 4ª IF Olimpíada de Matemática (IFOMAT) será realizada no dia 03 de outubro de
2020, sábado, das 14h 30min às 17h, no formato online.
➢ Exclusivamente para estudantes que guardam o sábado por convicção religiosa
(sabatistas), previamente indicados no formulário de inscrição dessa condição, o
horário será das 18h às 20h 30min.
O link de acesso à prova estará disponível em www.ifolimpiada.blogspot.com.br.
Todo o processo é gratuito.
Poderão participar estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º
ano/4º ano do Ensino Médio/Técnico.
Os/As alunos/as competirão por ano de ensino, ou seja, estudantes de 6º ano concorrem
somente com estudantes de 6º ano; estudantes de 7º ano concorrem somente com
estudantes de 7º ano; e assim por diante. No caso da participação de escolas técnicas, o
4º ano competirá junto com o 3º ano.
Haverá a possibilidade de solicitação de prova adaptada para alunos com deficiência
intelectual que desejarem participar da Olimpíada.
➢ Nesse caso, a indicação do nome do/a estudante deve ser realizada no momento
da inscrição, no espaço adequado do formulário.
➢ A prova adaptada será de categoria única, independentemente do ano de ensino
que o/a estudante esteja frequentando.
A inscrição poderá ser feita das seguintes formas:
➢ Individualmente pelo/a estudante através do formulário de inscrição.
➢ Pelo(a) professor(a) da escola que registra todos/as os/as participantes no
formulário de inscrição.
❖ As inscrições serão aceitas até às 21h do dia 02 de outubro de 2020, sextafeira. Para efetuar a inscrição, o/a estudante ou o/a professor/a responsável
acessa o blog ifolimpiada.blogspot.com.br, seleciona a aba Inscrições,
preenche os dados solicitados e clica no botão enviar.
A Olimpíada de Matemática será constituída de 2 partes, a saber:
1ª parte: 10 questões de múltipla escolha. Cada questão correta valerá 1 ponto.
2ª parte: 5 questões de resposta direta. Cada questão correta valerá 2 pontos.
A duração da prova será de 2 horas e 30 minutos improrrogáveis.
➢ O envio do formulário será fechado exatamente às 17h 30min (ou 20h 30min para
os sabatistas), não sendo aceito o envio posterior. Nesse caso, não será
considerada a participação do/a estudante.
É permitido o uso de calculadora.
A divulgação do gabarito das provas será feita no dia 04 de outubro de 2020,
domingo, a partir das 16 horas, no blog www.ifmatematica.blogspot.com.br.
Pedidos de retificação de gabarito devem ser feitos por escrito e endereçados à
coordenação da IFOMAT, através do e-mail ifomat@sapucaia.ifsul.edu.br até a DATA
LIMITE de 07 de outubro de 2020, quarta-feira.
Serão CERTIFICADOS todos/as os/as estudantes que realizarem inscrição PRÉVIA e
que fizerem a olimpíada enviando o formulário de respostas.
A coordenação da IFOMAT não se responsabiliza por intercorrências relativas à conexão
ou equipamento que impossibilite ou inviabilize a participação do/a estudante.
Casos omissos ao regulamento serão tratados pela comissão organizadora.

