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1ª OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DA ESCOLA DOM BOSCO 

PARA ALUNOS DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

 

REGULAMENTO 

 

1. DA REALIZAÇÃO 

 

A Olimpíada de Língua Portuguesa e Matemática – OLPM – é uma realização da Escola Dom Bosco, 

com apoio dos professores de Linguagens e de Matemática, das Coordenações de Área e de Nível e da 

equipe de TI da Escola. 

 

2. DA ABRANGÊNCIA 

 

A OLPM é direcionada aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Esnino Médio da 

Escola dom Bosco. 

 

3. DOS OBJETIVOS 

 

3.1. São objetivos da OLPM: 

 

3.1.1. Estimular e promover o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática na EDB; 

 

3.1.2. Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, de modo a possibilitar que um maior 

número de alunos se aperfeiçoe nos conhecimentos das áreas que compreendem a 

Olimpíada; 

 

3.1.3. Promover a difusão das culturas linguísticas e matemáticas; 

 

3.1.4. Identificar talentos no uso da Linguagem e do Raciocínio Lógico; 

 

3.1.5. Incentivar o aperfeiçoamento dos professores em suas práticas; 

 

3.1.6. Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. 

 

4. DOS PARTICIPANTES 

 

4.1. Estão aptos à participação na OLPM 2021 alunos regularmente matriculados no Ensino 

Fundamental 2 e Ensino Médio na EDB. 

 

4.2. A participação dos alunos se dará mediante inscrição do aluno na OLPM 2021. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

 

5.1. A inscrição é gratuita. 

 

5.2. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente no período de 25 a 31 de maio de 2021, 

conforme indicado no Calendário Oficial da OLPM 2021 (vide Anexo I). 
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5.3. A inscrição deverá ser realizada exclusivamente por meio de preenchimento da Ficha de 

Inscrição (digital, via Aplicativo EDB, ou presencial), concedida pelas Coordenações 

Pedagógicas, a qual está disponibilizadaa das 7 às 12h40min, de segunda a sábado. A Ficha 

de Inscrição devidamente preenchida deve ser encaminhada para o e-mail 

linguagens.codigos@dombosco.org ou entregue presencialmente na Coordenação 

Pedagógica, constando todas as informações socilitadas na ficha. Após o encaminhamento 

do e-mail com a inscrição ou entrega da ficha preenchida na Coordenação, o aluno receberá, 

até o dia 04 de junho, a confirmação, via e-mail. 

 

5.3.1. Não serão aceitas inscrições enviadas por meio de mensagens de Whataspp, fax, 

telefone, ou por meio postal; 

 

5.3.2. Não serão aceitas inscrições incompletas; 

 

5.3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

 

5.4. A organização da OLPM não se responsabilizará por inscrições não realizadas por motivos 

de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, erro, bem como outros fatores 

que impossibilitem a transferência de dados. 

 

5.5. O responsável pela inscrição deverá informar corretamente todos os dados solicitados na 

Ficha de Inscrição (ANEXO II). 

 

5.6. Caso não seja confirmada a inscrição do aluno até as 23h59min do dia 04 de junho, este 

deverá entrar em contato com as Coordenações Pedagógicas (86) 3232-4766, em horário 

comercial. 

 

6. DA PROVA 

 

6.1. A OLPM 2021 é constituída de fase única. 

 

6.2. A única fase da OLPM 2021 é composta por duas provas (uma de Língua Portuguesa e a 

outra de Matemática), as quais são constituídas de 20 questões, cada, com respostas em 

forma de múltipla escolha. Para cada questão em cada prova, será atribuído 1 ponto, 

totalizando 20 pontos na prova de Língua Portuguesa e 20 pontos na prova de Matemática. 

 

6.3. As questões propostas na prova OLPM 2021 apresentam conteúdos previstos na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) das séries do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. 

 

6.4. O estudante poderá participar da OLPM concorrendo somente para disciplona de Matemática, 

para a disciplina de Língua Portuguesa, ou para ambas. Deverá definir sua opção no ato de 

inscrição, conforme estabelecido nos itens 5 a 5.6 deste Regulamento.  

 

7. DA APLICAÇÃO DA PROVA 

 

7.1. É de responsabilidade das Coordenações de Área a organização da OLPM desde a sua 

divulgação, inscrição, elaboração, aplicação e correção das provas. Compete às 

Coordenações de Área, ainda, a divulgação dos resultados finais. 

 

mailto:linguagens.codigos@dombosco.org


 

 

OLIMPÍADA DE Língua Portuguesa e Matemática EDB 2021 

7.2. A aplicação da prova deve ser realizada, presencialmente, na sede da Escola Dom Bosco. 

 

7.3. A aplicação da prova deve ser realizada exclusivamente no dia 11 de junho de 2021, das 

14h30min às 17h30min, podendo estender-se até as 18h00min, conforme indicado no 

Calendário Oficial da OLPM 2021 (vide Anexo I). 

 

7.4. A duração da prova aplicada será: 

 

7.4.1. A duração mínima para realização de qualquer prova é de 40 (quarenta) minutos, 

devendo o alunos permanecerem na sala de realização da prova por este tempo mínimo. 

 

7.4.2. Para alunos com necessidades especiais será oferecido tempo adicional para a 

realização da prova, podendo atingir até o máximo de 60 minutos. 

 

7.4.3. A prova de Língua Portuguesa ou de Matemática, para aqueles que concorrerem 

apenas em uma das discipinas, terá duração de 02 horas. 

 

7.4.4. Para aqueles que concorram a ambas as disciplinas, a prova terá duração de 03 horas. 

 

7.5. A prova NÃO deverá ser reaplicada para alunos que tenham estado ausentes por quaisquer 

motivos no dia da aplicação da prova, uma vez que a prova é aplicada em um único dia e em 

único horário. 

 

7.6. Durante a realização da prova, são proibidos o uso de aparelhos eletrônicos e outros meios 

de consulta durante a realização das provas. 

 

7.7. As provas serão aplicadas de acordo com o conhecimento adquirido pelos alunos e, no 

certame, serão aplicadas conforme cada ano/série cursado pelo estudante competidor. 

 

7.8. Os alunos de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental (EF) competirão entre si e se submeterão 

à prova do nível 1, os alunos de 8º e 9º anos do EF competirão entre si e se submeterão à 

prova do nível 2, e os alunos de 1ª a 3ª série do Ensino Médio (EM) competirão entre si e se 

submeterão à prova do nível 3.  

 

8. DA CORREÇÃO DA PROVA 

 

8.1. A correção das provas deve ser realizada pelos professores da própria EDB, supervisonados 

pela Coordenação de Àrea, seguindo rigorosamente as instruções estabelecidas para as 

avaliações. 

 

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

9.1. Havendo empate, com alunos obtendo a mesma pontuação na mesma prova para a qual 

concorreram na OLPM 2021, o desempate e organização da classificação final obedecerá aos 

seguintes critérios: 

 

9.1.1. Havendo empate na prova de Matemática, o desempate se fará a favor do estudante 

que possuir maior nota (média geral) na mesma disciplina e/ou, havendo empate na 

prova de Língua Portuguesa, o desempate se fará a favor do estudante que possuir 

maior nota (média geral) na mesma disciplina; 
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9.1.2. Persistindo a situação, na prova de Matemática, o desempate se fará a favor do 

estudante com maior nota (média geral) na disciplina de Língua Portuguesa e/ou, 

persistindo a situação, na prova de Língua Portuguesa, o desempate se fará a favor do 

estudante com maior nota (média geral) na disciplina de Matemática; 

 

9.1.3. Ultrapassadas as soluções acima, persistindo o empate, o desempate se fará a favor do 

estudante com maior idade. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. Será concedida uma pontuação extra na nota da última prova bimestral de cada aluno 

participante, desde que os acertos sejam de: 

 

a) 14 a 16 questões ..... 0,5 pontos; 

b) 17 a 19 questões ..... 0,8 pontos; 

c) 20 questoes .... 1,5 pontos (na prova da disciplina que o participante escolher). 

 

10.2. A pontuação, nos casos das letras “a” e “b” acima, será concedida na prova da disciplina em 

que o estudante concorreu na OLPM, difrente do caso da letra “c” em que será da escolha do 

estudante. 

 

10.3. Os estudantes medalhistas serão aqueles que obtiverem pontuação entre 18 e 20 pontos, 

simbolizando o bronze, a prata e o ouro. 

 

10.4. Os casos omissos neste Regulamento serão analisados e decididos pela Direção e equipe de 

Coordenação da EDB. 

 

Teresina, (...) de maio de 2021. 

 

 

__________________________________________________ 

Prof. Albertino Veloso 
Presidente da Comissão Organizadora 
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ANEXO I – CALENDÁRIO OFICIAL OLPM 2021 

 

25 de maio ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

31 de maio ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

04 de junho CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

11 de junho REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

18 de junho RESULTADO DA OLIMPÍADA 

30 de junho ENTREGA DAS PREMIAÇÕES E MEDALHAS 
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ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: _____________________________________________________________________________ 

SÉRIE: _______________________________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: _________________________________________________________________________ 

TELEFONE PARA CONTATO: _____________________________________________________________________ 

E-MAIL PARA CONTATO: ________________________________________________________________________ 

NOME DA MÃE: ________________________________________________________________________________ 

NOME PAI: ____________________________________________________________________________________ 

 

 

NECESSITA DE ALGUMA ATENÇÃO ESPECIAL PARA O DIA DA PROVA? 

[      ] NÃO. 

[      ] SIM. QUAL? _______________________________________________________________________________ 

 

CONCORREREI NA OLIMPÍADA DE:  

[      ] MATEMÁTICA 

[      ] LÍNGUA PORTUGUESA 

[      ] MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TERESINA/PI, ___ DE MAIO DE 2021. 


