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Brasília, 15 de junho de 2022 

COMUNICADO PROJETO TOPS 
Olimpíada de Matemática do Distrito Federal (OMDF) de 2022 

 
           Caros Alunos, Srs. Pais/Responsáveis, 
 
 O projeto Treinamento Olímpico do Perpétuo Socorro (TOPS), visando a preparação para a 
Primeira Fase e para a Segunda Fase da Olímpiada de Matemática do Distrito Federal (OMDF), contará 
com um encontro semanal, por nível, com duração, aproximada, de 1 hora com horários pré-definidos, a 
ocorrerem nas dependências do Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.  

A Olimpíada de Matemática do Distrito Federal (OMDF) é uma competição criada através de 
edital para competições regionais da OBM e IMPA. Podem participar da OMDF todos os alunos do 
Ensino Fundamental e Médio, de escolas públicas ou privadas, da Capital Federal. 
 
Requisitos 

 Nível 1: estar cursando o 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental; 

 Nível 2: estar cursando o 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental; 

 Nível 3: estar cursando o Ensino Médio.  
 
OBSERVARÇÃO: Os alunos que já integram, em 2022, as aulas do Projeto Tops estão inscritos para a 
realização da prova da OMDF e, também, são convidados a participarem das aulas preparatórias para a 
Primeira Fase da OMDF.  
 
Carga horária  

 Nível 1: Um encontro por semana, com duração, aproximada, de 1 hora cada; 

 Nível 2: Um encontro por semana, com duração, aproximada, de 1 hora cada; 

 Nível 3: Um encontro por semana, com duração, aproximada, de 1 hora cada; 
 
Orientação aos alunos 

O atendimento e orientação aos alunos será de responsabilidade do professor Rubens Júnior. 
 
Inscrições para o Projeto Tops 
As inscrições para o Projeto Tops serão realizadas por meio de um formulário preenchido e assinado 
pelo responsável, sendo que o mesmo deve ser entregue ao SAE. 
 
E-MAIL para contato 
Em caso de dúvidas e assuntos relacionados ao Projeto TOPS, os alunos e/ou responsáveis devem 
entrar em contato com o professor Rubens Júnior pelo e-mail treinamentoolimpicoppt@gmail.com . 
 
Data Prováveis das Provas da OMDF 2022 
1. 1ª Fase da OMDF: 24/09/2022 e 25/09/2022. 
2. 2ª Fase da OMDF: 15/10/2022. 
 
Horários dos encontros 
Os horários dos encontros destinados a cada nível, para os alunos aprovados na prova de seleção, 
visando a prova da Primeira Fase estão detalhados nas tabelas a seguir. 
 

Para os alunos que estudam no turno Matutino: 

Nível 1 Segunda-feira das 13h30 às 14h20 

Nível 2 Quinta-feira das 15h às 16h 

Nível 3 Segunda-feira das 14h20 às 15h10  

 

Para grandes sonhos, infinitas possibilidades, e o Perpétuo caminhará com você! Acredite! 
 
 

Valéria Gondim                   Rubens Junior 
Coord. Seg. III                 Prof. Mat. do EF e EM 

mailto:treinamentoolimpicoppt@gmail.com


  
 
 
PARA QUEM DESEJA PARTIVIPAR, FAVOR IMPRIMIR SOMENTE 

ESTA PARTE E ENTREGAR NO SAE (IRENE OU DIEGO) 
SEGUNDA, DIA 20 DE JUNHO DE 2022. 

 
 

AUTORIZAÇÃO – OMDF 
 
 

    Eu, __________________________________________________________ 

responsável pelo(a) aluno(a)__________________________________________  

Turma: __________________, autorizo participação nas aulas preparatórias da 

OMDF, que será realizada no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nos 

dias descritos em comunicado enviado.  

 

Assinatura: _________________________________________________  

 

Data: _____/06/2022 

 


