
  

 

 

 
 

REGULAMENTO DO  
II DESAFIO MATEMÁTICO COLABORATIVO DO OSWALD  

 
APRESENTAÇÃO  
 

Com grande satisfação, convidamos a todos os alunos e alunas do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª                  
série do Ensino Médio a participarem do II Desafio Matemático Colaborativo do Colégio Oswald de               
Andrade, que acontecerá no dia 23 de outubro, na semana de nossa Mostra Cultural. O desafio é                 
colaborativo porque será uma disputa entre trios de alunos, que terão como objetivo resolver questões de                
Matemática. Os primeiros colocados ganharão prêmios e certificados do colégio. Venha mostrar o quanto              
você e seus amigos são bons com os números! Inscreva seu trio já!  

 

1. INSCRIÇÕES, CATEGORIAS E REGRAS  
  

1.1. As inscrições são gratuitas e serão feitas, exclusivamente, por meio do site do colégio, iniciando dia                
25/09 e encerrando dia 16/10. Inscreva-se pelo link:  
https://conheca.colegiooswald.com.br/desafiomatematico  

 
1.2. Serão somente aceitas inscrições de trios com alunos pertencentes à mesma categoria,            

determinada por suas séries/anos. 
 

1.3. No ato de inscrição, os alunos deverão informar os nomes dos integrantes dos trios e atual                
série/ano que frequentam. As provas do desafio serão divididas nas seguintes categorias: 

 
Categoria Verde – para alunos de 5º e 6º ano do Ensino Fundamental;  
Categoria Roxo – para alunos de 7º e 8º ano do Ensino Fundamental; 
Categoria Amarelo – para alunos de 9º ano do Ensino Fundamental; 
Categoria Laranja – para alunos de 1ª e 2ª série do Ensino Médio. 
 
Obs.: as categorias que não atingirem minimamente 5 trios inscritos serão descartadas do desafio.  
 
1.4. O Desafio terá como participantes alunos do Oswald, alunos de colégios parceiros do Oswald e               

alunos convidados de outros colégios. 
 

1.5. Os alunos da 3ª série do Ensino Médio serão convidados como mentores dos trios que disputarão o                 
desafio. Cada mentor será responsável por até dois trios.  

 
1.6. Alunos do Oswald e outras escolas: no dia do evento, 23/10, os trios de alunos devem se                 

apresentar para a prova no local indicado (no Oswald, a prova será aplicada na Unidade Cerro                
Corá) 

https://conheca.colegiooswald.com.br/desafiomatematico


1.7. Documentos necessários: cada participante deverá portar o RG, documento escolar (Registro do            
Aluno ou carteirinha). 
 

1.8. Materiais necessários: um estojo contendo dois lápis, uma borracha e uma caneta azul. Cada aluno               
poderá trazer uma calculadora.  

 
1.9. Caso um dos integrantes do trio falte ao desafio, os dois alunos restantes poderão participar como                

dupla.  
 

1.10. Os participantes que realizarem a prova no Colégio Oswald cedem o direito de uso de sua imagem                 
para fins de divulgação do Desafio Matemático Colaborativo através de fotografias e vídeos             
produzidos no dia 23/10/2019. 
 

 
2. DATA, HORÁRIO E TEMPO DAS PROVAS DO DESAFIO  

2.1. As provas do desafio serão aplicadas no dia 23/10, às 14h00 horas, pontualmente. Os candidatos                
deverão chegar, no mínimo, com 30 minutos de antecedência, ou seja, até as 13h30, e assinar a lista de                   
presença na entrada da sala de aula.  
 
2.2. Todas as provas do desafio terão duração de até três horas (180 minutos). O tempo mínimo de                  
permanência será de 90 minutos.   

  
  

3. PROVAS DO DESAFIO  
  

3.1. Todas as provas serão compostas por 10 questões de múltipla escolha (sendo sempre correta apenas                
uma alternativa) e uma questão aberta, a questão Super Desafio. Todas as respostas deverão ser               
justificadas no caderno de respostas, no espaço reservado para cada questão. Os espaços para              
justificativas que estiverem em branco terão as questões anuladas.  

3.2. Os desafios serão divididos em 4 níveis de dificuldade e pontuados da seguinte maneira, para todas                 
as categorias: 

● Nível de dificuldade 1 – nível básico: cada problema, do número 1 ao 4, vale 5 pontos, totalizando                  
20 pontos; 

● Nível de dificuldade 2 – nível operacional: cada problema, do número 5 ao 8, vale 7,5 pontos,                 
totalizando 30 pontos; 

● Nível de dificuldade 3 – nível global: cada problema, do número 9 ao 10, vale 15 pontos,                 
totalizando 30 pontos. 

● Nível de dificuldade 4 – Avançado (Super Desafio): uma questão aberta, valendo 20 pontos.  
 
Dessa forma, teremos um total de 100 pontos para 100% de acertos.  
 
 
3.3. O caderno de respostas será recolhido ao final do desafio e será considerado como parte integrante                 

do mesmo. 

 

3.4. Não será permitido o uso de aparelhos celulares e consultas a livros ou similares. 
 
 

3.5. Será permitida a utilização de uma calculadora por aluno. 

.  

 



3.6 Os conteúdos são pertinentes às séries e/ou anos de cada categoria. Contudo, como se trata de um                  
desafio de matemática, os problemas apresentarão grau de dificuldade elevado, sendo necessário o             
desenvolvimento de raciocínios muitas vezes inéditos para a resolução de alguns problemas. 

 

 

4. PREMIAÇÃO  

4.1. Critérios para a premiação:  

 

4.1.1. Serão premiados os primeiros e segundos colocados de cada categoria. 

4.1.2. Para a premiação do primeiro colocado de cada categoria, os candidatos terão que ter, no mínimo,                 
60 pontos. 

 

4.2. Premiação por colocação e categoria 

4.2.1 - Categoria Verde  

Colocação Premiação 

1º lugar – Prêmio Arquimedes  GIFTCARD do Escape Hotel (válido para uma       
sala com 3 pessoas jogando juntas) 

2º lugar  Vale-livros da Livraria da Vila 

 

 

4.2.2. Categoria Roxo 

Colocação Premiação 

1º lugar – Prêmio Pitágoras  GIFTCARD do Escape Hotel (válido para uma       
sala com 3 pessoas jogando juntas) 

2º lugar  Vale-livros da Livraria da Vila 

 

 

4.2.3. Categoria Amarelo 

Colocação Premiação 

1º lugar – Prêmio Bhaskara GIFTCARD do Escape Hotel (válido para uma       
sala com 3 pessoas jogando juntas) 

2º lugar  Vale-livros da Livraria da Vila 

 

 

4.2.4. Categoria Laranja  

Colocação Premiação 

1º lugar – Prêmio Hilbert  GIFTCARD do Escape Hotel (válido para uma       
sala com 3 pessoas jogando juntas) 

2º lugar  Vale-livros da Livraria da Vila 



 
 

5. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

Caso dois ou mais trios de alunos atinjam a mesma quantidade total de pontos em uma mesma categoria,                  
serão usados como critérios de desempate, em ordem de prioridade: 

 

1. O trio que acertar a questão Super Desafio do nível 4;  
2. O maior número de acertos nos problemas do nível 3; 
3. O maior número de acertos nos problemas do nível 2; 
4. O maior número de acertos nos problemas do nível 1; 
5. O trio de alunos que cursar a série/ano mais baixa para a categoria;  
6. Se ainda houver empate, faremos uma prova especial de desempate (em data a ser estabelecida               

pela organização) com 10 questões.  

 

6. RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no dia 06/11, a partir das 10h, no site do colégio.  

 

7. ENTREGA DOS PRÊMIOS 

● Os primeiros e segundos colocados de cada categoria receberão certificado e prêmio em evento              
organizado pelo colégio, com a presença das famílias. 

● Ganhadores que não sejam alunos do Colégio Oswald receberão o prêmio das mãos da Direção               
Geral, em dia a ser agendado.  

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Eventuais questões não esclarecidas no presente regulamento serão decididas pelos organizadores do 
evento, com aval da Direção-geral.  

 

Realização:                                                                  Apoio:   

 

 

 

 

  


