
 
 

Brasília, 09 de maio de 2019. 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
A OMDF é uma competição dirigida aos alunos de escolas do Distrito Federal – da rede pública e 

privada – que estejam cursando o 6º e 7º Anos do Ensino Fundamental, 8º e 9º Anos do Ensino 
Fundamental e alunos matriculados em qualquer série do Ensino Médio ou que, tendo concluído o Ensino 
Médio há menos de um ano, não tenham ingressado em curso de nível superior até a data de realização da 
prova da OMDF. A competição desempenha um importante papel relacionado à melhoria do ensino e à 
descoberta de talentos para a pesquisa em matemática e ciências afins, além de estimular o pensamento 
criativo dos jovens participantes. 

 
Neste ano, o Colégio CIMAN participará da OMDF, destinada a alunos regularmente 

matriculados entre o 6° ao 9° ano e Ensino Médio.  

 
 Etapas de provas 
A OMDF 2019 realizar-se-á em duas etapas. 
- Primeira Fase: aplicação de prova objetiva (múltipla escolha) a todos os alunos inscritos pelas escolas.  
- Segunda Fase: aplicação de prova discursiva aos alunos selecionados pelas escolas para a segunda 
fase, segundo os critérios de classificação descritos no item 8 do regulamento postado no site 
https://www.omdf.com.br/regulamento 

 
O calendário de provas nas duas fases será o mesmo para os três níveis.  
 
Níveis de participação 
Os alunos participantes da OMDF 2019 serão divididos em três níveis, de acordo com o seu grau de 
escolaridade. 
 
I.   Nível 1 – alunos matriculados em 2019 no 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental. 
II.  Nível 2 – alunos matriculados em 2019 no 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental. 
III. Nível 3 – alunos matriculados em 2019 em qualquer ano do Ensino Médio. 
 
Provas da primeira fase 
   

A primeira fase da olimpíada será realizada por meio de prova objetiva (questões de múltipla 
escolha), de caráter eliminatório, com 20 questões, totalizando 20 pontos, diferenciada por cada nível, no 
dia 31 de maio, sexta-feira, no Colégio CIMAN Octogonal, e terá a duração de 2h30min (duas horas e 

trinta minutos), sem prorrogação de tempo. A prova será aplicada somente aos alunos previamente 
inscritos com o apoio pedagógico Ana Luiza e Ilana (SOD). A participação é voluntária. Na inscrição, cada 
aluno deverá informar os dados completos (nome completo sem abreviaturas, endereço, telefone e data de 
nascimento, incluindo e-mail, se possível). A prova de primeira fase não será reaplicada para alunos 
ausentes por quaisquer motivos que impedirem sua participação na prova.  

As questões propostas nas provas da primeira fase apresentam conteúdos previstos nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. A preparação para as provas pode ser feita também por meio do 
material didático elaborado pela OMDF, disponível na página www.omdf.com.br. Haverá uma oportunidade 
de preparação para as provas, que consistirá em aulas extras cujos horários serão posteriormente 
divulgados em circular.  
 
Calendário OMDF 2019 
31/05 - Provas da Primeira Fase (realizada em qualquer horário na escola) 
24/06 - Divulgação da Nota de Corte 
31/08 - Prova da Segunda Fase (local a ser divulgado no site da OMDF) 

 
Premiação 

 
Em cada um dos grupos supracitados serão oferecidas 3 medalhas de ouro, 5 medalhas de prata e 5 

medalhas de bronze. Alunos que receberem nota 0 (zero) na prova da Segunda Fase não poderão ser 
laureados com medalhas e  serão oferecidas Menções Honrosas a critério da banca. 
 
 



 
Observação  
 

Para participar dessa atividade, é necessário trazer a autorização preenchida e assinada pelo 
responsável até o dia 17/05, sexta-feira. Outras informações (regulamento, conteúdo, modelos de provas e 

gabaritos de anos anteriores) estão disponíveis no site www.omdf.com.br.  
Contamos, mais uma vez, com o apoio e a colaboração dos senhores para o sucesso dessa 

atividade pedagógica. Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. 
 

Com amizade, 
 
 
,  

Neila Paim Adriana Ribeiro Matias 
SOE – Ensino fundamental SOP – Ensino fundamental 

 
 

“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. 
Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.” 

 

 
 

 
 

COLÉGIO CIMAN 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

 

Eu, _______________________________________________________________, autorizo o(a) aluno(a) 

________________________________________, do _____° ano _____, a participar da 1ª fase da 

Olimpíada de Matemática do Distrito Federal 2019 - OMDF - no dia 31 de maio de 2019. 

  
Brasília, _____ de ____________ de 2019. 

 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO ESTUDANTE 

 
Nome completo: ________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ______/______/_______ 

Telefone: (      ) _________________ 

Endereço: _____________________________________________________________________________ 

Email: ________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 


