DE

4ºPRÊMIO ACIC

MATEMÁTICA

Enfatizando o conhecimento como base
para a inovação na região Sul

REGULAMENTO
1. Informações Gerais
1.1- O “4° PRÊMIO ACIC de MATEMÁTICA” é promovido
pela Associação Empresarial de Criciúma-ACIC, devidamente cadastrada no CNPJ 83.663.203/0001-95, com sede
à Rua Ernesto Bianchini Góes, 91, Bairro Próspera –
Criciúma/SC, com os apoios da Secretaria Municipal de
Educação do município de Içara e Instituição Técnica
Conveniada (ITC) para formulação e correção das avaliações. Possui caráter exclusivamente cultural de incentivo à
valorização da matemática na vida cotidiana, não sujeito a
qualquer modalidade de sorte ou pagamento por parte
dos participantes, não sendo, portanto necessária a
aquisição de qualquer produto, bem ou serviço, de
acordo com o Art. 3° parágrafo II, da Lei 5768/71 e com o
Art. 30 do Decreto Lei 70.951/72.
2. Público Participante
2.1- O “4° PRÊMIO ACIC DE MATEMÁTICA” destina-se aos
estudantes devidamente matriculados nos 5°(quinto),
6°(sexto), 7°(sétimo) e 8°(oitavo) anos do ensino fundamental da rede pública municipal de Içara/SC.
3. Inscrições
3.1 As inscrições para o “4° PRÊMIO ACIC DE MATEMÁTICA”
dar-se-á através do preenchimento da ficha de inscrição
on line disponibilizada na home-page da ACIC, www.acicri.com.br. As inscrições deverão ser realizadas dentro do
prazo estipulado no item 8 do presente regulamento.
3.2 As inscrições devem ser realizadas para cada turma do
respectivo ano, distinguindo a classe e o professor.
3.3- A inscrição para o “4° PRÊMIO ACIC DE MATEMÁTICA”
é gratuita. Para participar, é necessário somente aceitar os
termos do presente regulamento.
3.4- As inscrições deverão ser feitas única e exclusivamente pelas secretarias das escolas, conforme os itens 3.1 e
3.2.
3.5- A inscrição será considerada efetivada, após resposta
da organização do PRÊMIO ao e-mail do(a) diretor(a)
informado na ficha de inscrição.
4. Avaliações
4.1- As avaliações das 1ª e 2ª etapas serão elaboradas pela
ITC com base nos critérios utilizados nas Olímpiadas
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e
nos Parâmetros Curriculares Nacionais correspondentes
aos 5°, 6°, 7°e 8° anos do ensino fundamental.
4.2- As avaliações do “4° PRÊMIO ACIC DE MATEMÁTICA”
serão realizadas em 02 (duas) etapas nas datas estabelecidas no item 8 do presente regulamento.
4.3- As avaliações objetivas (múltipla escolha) da 1ª etapa
para os alunos dos 5°, 6°, 7°e 8° anos serão distintas, com
possibilidade de ocorrência de questões comuns entre as
mesmas, devendo participar todos os alunos que cursam
os respectivos anos.
4.4- Para o(a)s aluno(a)s que na primeira etapa superarem
a nota mínima estabelecida pela ITC, que não necessaria-

a nota mínima estabelecida pela ITC, que não necessariamente precisa ser igual para os 5°, 6°, 7°e 8° anos, automaticamente, estarão habilitado(a)s a participarem da
segunda avaliação a ser realizada na data estipulada no
item 8.
4.5- A responsabilidade da aplicação das avaliações da 1ª
etapa nas escolas inscritas será da Secretaria Municipal de
Educação de Içara nas datas estabelecidas no item 8. A
correção das provas é de responsabilidade da ITC conveniada conforme item 1.1.
4.6- O tempo máximo permitido para a aplicação da
avaliação da primeira etapa é de 2(duas) horas. O horário
preferencial de aplicação das provas da rede pública será
das 8h30min às 10h30min.
4.7- A aplicação da avaliação discursiva (necessidade de
desenvolvimento do cálculo) da 2ª etapa é de responsabilidade da ITC na data descrita no item 8. O local da
realização da avaliação será nas dependências da ACIC, no
mesmo espaço e horário para os classificados dos 5°, 6°,
7°e 8° anos.
4.8- As avaliações para os alunos do 5°, 6°, 7°e 8° anos
classificados à 2ª etapa serão distintas, com possibilidade
de ocorrência de questões comuns entre as mesmas.
5. Classificação
5.1- A classificação dos participantes será realizada pela
ITC a partir dos resultados obtidos após cada certame.
Somente participarão da 2ª avaliação aquele(a)s aluno(a)s
que ultrapassarem a nota mínima estabelecida pela ITC na
primeira avaliação, que será de natureza objetiva (múltipla escolha).

Inscrições de

02 a 10
de Agosto

6.2 – Os 03 (três) estudantes classificados em “Segundo
Lugar” dos 5°, 6°, 7° e 8° anos receberão medalhas
respectivas à classificação.
6.3 – Os 03 (três) estudantes classificados em “Terceiro
Lugar” dos 5°, 6°, 7° e 8° anos receberão medalhas
respectivas à classificação.
6.4 – A entrega da premiação aos classificados finais do
“4° PRÊMIO ACIC de Matemática” será realizada em evento
comemorativo em local, data e horário a ser definido pela
organização do PRÊMIO e a secretaria municipal de
educação.
7. Disposições Gerais
7.1- Os cartões-respostas e as cópias físicas da 1ª avaliação
a serem aplicadas na rede pública de ensino, serão
disponibilizadas pela ACIC na Secretaria de Educação da
Prefeitura Municipal de Içara em envelopes lacrados, com
o nome da respectiva escola inscrita, na quantidade
informada conforme o número de alunos da “Ficha de
Inscrição”. Os envelopes contendo os cartões-respostas e
as avaliações por escola serão entregues com 02 (dois)
dias de antecedência aos certames, conforme item 8.

3° lugar: 03 (três) estudantes dos 5°, 6°, 7°e 8°anos,
respectivamente.
5.4 – As classes dos 5°, 6°, 7°e 8° anos com a maior média
das notas provenientes da 1ª avaliação serão homenageadas, respectivamente, no evento de premiação.
5.5– A divulgação da classificação final do “4° PRÊMIO
ACIC DE MATEMÁTICA” será feita via home-page da ACIC
(www.acicri.com.br) em data conforme item 8.
6. Premiação
6.1 – Os 03 (três) estudantes classificados em “Primeiro
Lugar” dos 5°, 6°, 7° e 8° anos receberão medalhas
respectivas à classificação.

7.6- Fica sumariamente desclassificado(a) o(a) aluno(a)
que utilizar meios ilícitos para responder as avaliações.
7.7- Dúvidas e informações devem ser encaminhadas pelo
e-mail 4pam@acicri.com.br

8. Cronograma de Datas
Etapas

5.3 – A classificação final do “4° PREMIO ACIC DE MATEMATICA” será:

2° lugar: 03 (três) estudantes dos 5°, 6°, 7°e 8°anos,
respectivamente;

7.5- Todas as questões referentes ao “4° PRÊMIO ACIC DE
MATEMÁTICA”, inclusive aquelas não explícitas no presente regulamento, serão avaliadas, única e exclusivamente
pelo comitê de organização, não cabendo aos participantes o direito de efetuar qualquer questionamento sobre
os critérios adotados, prevalecendo o entendimento da
comissão organizadora, fundamentada no presente
regulamento.

7.2- O recolhimento dos cartões-respostas será de
responsabilidade da ACIC. Os aplicadores das provas
deverão entregar os respectivos cartões à Secretária de
Educação da Prefeitura, num prazo máximo de 2 (duas)
horas após suas respectivas aplicações. A ACIC fará o
recolhimento dos cartões-respostas em até 24 (vinte e
quatro) horas após o término da prova. As provas deverão
ser disponibilizadas aos estudantes no dia posterior a sua
aplicação.

5.2- A relação do(a)s aluno(a)s classificado(a)s, após a 1ª
avaliação, será informada pela organização do prêmio à
Secretaria Municipal de Educação de Içara, para que estes
possam realizar a 2ª avaliação de natureza discursiva.

1° lugar: 03 (três) estudantes dos 5°, 6°, 7°e 8°anos,
respectivamente;

7.4- Os participantes desse prêmio concordam com os
termos deste regulamento, cedem e transferem à ACIC, os
direitos de uso de nome, imagem, som de voz, por tempo
indeterminado e sem qualquer ônus, permitindo à
mesma a irrestrita veiculação na mídia do nome, imagem,
som de voz, a qualquer tempo e com exclusividade.

Inscrições

Datas
02 a 10 de agosto

Entrega das Provas nas Escolas

29 de agosto

Aplicação das Provas em 1ª Etapa

31 de agosto

Recolhimento dos Cartões-Respostas
na Secretaria Municipal de Educação

Divulgação dos Classificados para a 2ª Etapa

até 05 de setembro
27 de setembro

Aplicação das Provas em 2ª Etapa

18 de outubro

Divulgação dos Premiados

08 de novembro

Apoio:

www.acicri.com.br

Rua Ernesto Bianchini Góes, 91, Próspera - Criciúma - SC
CEP 88815-030 - Telefone: (48) 3461-0900

