CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ
Da Educação Infantil ao Ensino Médio
Reconhecido Etapa Ed. Infantil e Ensino Fundamental - Portaria nº 98 da SEC D. O. 15/01/88.
Credenciado Etapa Ensino Médio - Parecer CEE Nº 122/2013, Resolução CEE Nº 53/2013 da SEC D.O. 28/06/2013.

REGULAMENTO DA OMACEMJ - 2022
1. Período de inscrições para a OMACEMJ – 15/07 à 05/08/2022
2. Valor da Inscrição: R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por aluno, pagos na tesouraria da
escola.(sugestão, para confirmar com a direção).
3. Data da Realização da OMACEMJ: 20 de agosto de 2022
4. Horário: 07:30h às 12:00’h
5. Local: Auditório do CEMJ.
6. Só poderão se inscrever alunos do 6º do Ensino Fundamental Anos Finais ao 3º Ano
do Ensino Médio, devidamente matriculados, e que queiram participar da OMACEMJ
2022.
Critérios para formação das equipes:
1. A formação das equipes só poderá ocorrer após o término das inscrições. De
acordo com os inscritos, a organização estabelecerá o números de participantes por
série em cada equipe, que deverá contemplar

os dois turnos (matutino e

vespertino).
2. Perderá 500 pontos a equipe que não for composta de alunos de todas as séries, e
apresentar um número de componentes inferior ao estabelecido pela Organização,
podendo ser desclassificada.
3. Localizar os espaços para o QG de cada equipe, reservado pela a organização,
bem como o modo como os participantes devem organizar-se em cada QG.
Sendo assim, manter o ambiente limpo e arrumado, podendo perder pontuação a
equipe que descumprir este item.
4. Caracterização das equipes: Cada equipe deve ser identificada por 01 nome e
ter uma caracterização. Se possível, identificar os componentes.
5. Os participantes devem estar no local do evento seguindo: datas, horários e
locais de abertura e encerramento.
6. Seguir e obedecer rigorosamente às regras relativas ao cumprimento de horários
e respectivos vínculos com a pontuação.
7. Respeitar as regras de comportamento e cuidados patrimoniais para as equipes
e para a torcida, lembrando que o não cumprimento acarretará descontos de
pontuação.
8. Será obrigatório o uso do fardamento escolar.
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9. Não será permitida entrada de pessoas que não sejam alunos do CEMJ ou que
não estejam inscritas na Olimpíada.
10. Serão formadas até no máximo 4 equipes.
11. Aluno (a) que apresentar comportamento inadequado será convidado a se retirar
do evento e sua equipe será punida.
12. Nenhum aluno (a) poderá se ausentar do colégio durante o evento.
13. A escola não fornecerá material para confecção de nenhum adereço às equipes.
14. Não será cobrada nenhum tipo de taxa exceto a inscrição da OMACEMJ.
15. Da Pontuação: A: Para a equipe vencedora – 1,0 na disciplina Matemática,
válido para a III unidade e 0,5 para os demais participantes presentes no dia do
evento.
16. São consideradas faltas graves de indisciplina: a) – Descumprir os itens deste
regulamento; b) desrespeitar colegas e funcionários do CEMJ; c) Fazer uso de
bebidas alcoólicas ou qualquer substância ilícita; d) Causar tumulto ou algazarra
durante a realização da Olimpíada.
Ocorrendo situações dessa natureza,, o aluno (os) serão encaminhados à
coordenação para aplicações das sanções que podem ser: advertência ou
suspensão do evento.
17. A escola não se responsabiliza por perdas de objetos durante o evento, tais
como: celulares, carteiras, aparelhos sonoros e etc.
18. Os materiais utilizados na OMACEMJ deixados na escola, serão guardados e
disponibilizados para identificação e retirada após 15 dias após a realização do
evento, após essa data, serão encaminhados à doação.
19. As equipes se responsabilizam por deixar os QJ arrumados como encontraram
sob pena de perda de pontos. Uma comissão fará vistoria antes do término do
evento.
20. A cantina está funcionando neste dia initerruptamente até o final do evento.

Este regulamento tem validade para o ano de 2022.
Salvador, 20 de julho de

2022.

Direção Pedagógica – Rosa Fraga

Coordenação de Área de Matemática – Prof.ª Iraci Maria

