
REGULAMENTO 

  

Disposições gerais. 

1.1. A Olimpíada de Matemática Edson Urubatan (OMEU) é uma realização da Aude              
Educação. A OMEU é dirigida aos alunos que estejam cursando desde o 4° ano do               
Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio. 

  

2. Objetivos. 

2.1. A OMEU tem como principais objetivos:  

a) Promover a melhoria do ensino da Matemática nas escolas, estimulando          
alunos e professores a um aprimoramento ocasionado pela preparação e          
participação em olimpíadas; 

b)    Descobrir jovens com talentos matemáticos; 

c) Incentivar a participação e preparar alunos para outras olimpíadas de           
Matemática, como a OBM, OBMEP, Canguru de Matemática, etc. 

d)  Trabalhar as competências específicas da matemática discorridas pela BNCC. 

  

3. Níveis de participação e fases.  

3.1. São quatro os níveis de participação, de acordo com a escolaridade do aluno: 

a)      Nível Júnior – alunos matriculados no 4° ou 5° ano do Ensino Fundamental; 

b)      Nível 1 – alunos matriculados no 6° ou 7° ano do Ensino Fundamental; 

c)        Nível 2 – alunos matriculados no 8° ou 9° ano do Ensino Fundamental; 

d)      Nível 3 – alunos matriculados no Ensino Médio.  

3.2. A OMEU será realizada em duas fases. 

  

 

 



4. Estrutura da prova. 

4.1. A estrutura da OMEU consiste em: 

  

a) Fase 1 – Prova objetiva realizada em um único dia com duração de 4 horas                
e 30 minutos. 

  

b) Fase 2 – Prova discursiva realizada em um único dia com duração de 4               
horas e 30 minutos. 

  

5. Elaboração das provas e correção. 

5.1. A Aude Educação é a responsável pela elaboração dos problemas e suas respectivas              
soluções. 

5.2. A Aude Educação é a responsável pela correção das provas. 

5.3. A Aude Educação é a responsável pela criação dos critérios finais de premiação. 

  

6. Local de realização da prova.  

6.1. As duas fases são realizadas nos estabelecimentos da própria escola. 

 

7. Prêmio. 

7.1. Aos alunos vencedores de cada nível serão pagos os respectivos prêmios.  

1º LUGAR: R$ 2.000,00 + 1 tablet 

2º LUGAR: R$ 1.000,00 + 1 tablet 

3º LUGAR: R$ 500,00. + 1 tablet 


