
Edital N° 2/2021 - GALC

Desafio GALC de Matemática
1ª Retificação - 02/07/2021

A coordenação do GALC, torna pública a presente chamada e convida

nossos seguidores e amigos para participar do desafio com o intuito de estimular o

raciocínio lógico e suas habilidades matemáticas. Serão 05 (cinco) desafios que

deverão ser respondidos corretamente no menor tempo possível. Cada desafio tem

o prazo de 01 (um dia) para ser respondido. Os desafios iniciaram no dia

07/07/2021 23/07/2021 e terminarão no dia 13/07/2021 29/07/2021 e o resultado

final no 16/07/2021 02/08/2021, onde será informado os ganhadores, e suas

respectivas premiações.

Grupo Robespierre Cocker Gomes da Silva - até o 6° ano do ensino

fundamental;

Grupo Benedito de Moraes - 7° ao 9° ano do ensino fundamental;

Grupo Edmilson de Vasconcelos Pontes - Ensino Médio.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Serão disponibilizados 05 (cinco) desafios com a temática na área da

matemática, com objetivo de estimular as habilidades matemáticas. Além de que

contarão com prêmios para incentivar os envolvidos.

1.2. A cada 01 (dia) será colocado um desafio no grupo do whatsapp. Os

participantes que responderem e entregarem, recebem sua pontuação com base no

acerto e no tempo de entrega.

1.3. Ao final de cada desafio (exceto o último) será publicado o ranking parcial para

os demais.

1.4. Após o último desafio, a equipe do GALC somará os pontos e no dia

14/07/2021, divulgará o resultado.

1.5.   Confiram os prêmios:
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● O primeiro colocado receberá: Uma medalha de ouro + um livro da

Sociedade Brasileira de Matemática (SBM)

● O segundo colocado receberá: Uma medalha de prata

● O terceiro colocado receberá: Uma medalha de bronze

2. QUEM PODE PARTICIPAR?

2.1.  Qualquer pessoa.

2.2. Os/As participantes menores de idade devem ter permissão de seus pais e/ou

responsáveis. É obrigatório o preenchimento do Anexo I, deste edital.

2.3   Vagas ilimitadas.

3. INSCRIÇÃO

3.1 As inscrições no Desafio GALC de Matemática serão realizadas pelo

endereço eletrônico: https://forms.gle/EoDGK83XGchUiSPG9

3.2  Período para preenchimento da inscrição: 17/06/2021 à 02/07/2021 16/07/2021.

4. RESULTADO DAS INSCRIÇÕES

O resultado da inscrição será informado no dia 05/07/2021 21/07/2021 através do

e-mail (apresentados pelos participantes no preenchimento da inscrição) e pelo

nosso instagram: instagram.com/galcifal.

5. COMO SERÁ DADA A PONTUAÇÃO

Ganha a nota de acordo com o momento que participante responde:

● 100 pontos o primeiro que responder corretamente;
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● 95 pontos o segundo que responder corretamente;

● 90 pontos o terceiro que responder corretamente;

● 85 pontos do quarto em diante que responder corretamente;

● 20 a 50 pontos se responder parcialmente correto;

● 5 para quem responder incorretamente.(*Será ponto por participação)

6. COMO SERÁ OS ENVIOS E ENTREGAS DOS DESAFIOS

● Os desafios serão colocados no grupo de whatsapp.

● As entregas dos desafios serão enviadas para o whatsapp do administrador

do grupo.

● Qualquer dúvida sobre o uso da plataforma, é só entrar em contato com a

equipe do GALC pelo e-mail ou pelo instagram, clique na opção desejada.

7. CRONOGRAMA

Publicação do
Edital

17/06/2021

Inscrição 17/06/2021 até 02/07/2021

16/07/2021

Resultado das
Inscrições

05/07/2021

21/07/2021

Período dos
desafios

07/07/2021 até 13/07/2021

23/07/2021 até 29/07/2021

Resultado dos
desafios

16/07/2021

02/08/2021

Obs: Ao final de cada desafio (exceto o último) será atualizado o ranking parcial

para os demais.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ato de inscrição gera a presunção de que a/o participante conheça as exigências

deste edital e aceite as condições, não podendo invocar desconhecimento a

qualquer título, época ou pretexto.

Edel Alexandre Silva Pontes

Coordenação Geral do GALC

Diretor Geral do GALC

Rio Largo, 17 de Junho de 2021.
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ANEXO I

Eu, _______________________________________________________________

portador(a) do CPF: _______________________________, responsável pelo

menor _____________________________________________________________,

autorizo a sua participação no Desafio com prêmios do GALC de 07/07/2021 à

13/07/2021.

________________________________________________________

Assinatura do responsável

____________________, ______/_____/2021
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