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ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPANTES 



A Índia



A Índia



A Índia em números

• 9 prêmios Nobel

• 2º. país mais populoso 1,2 bilhões 

habitantes

• 7º maior país em área geográfica

• Um das 10 maiores economias do 

mundo

• Um dos 8 países detentor de armas 

nucleares

• Maior indústria cinematográfica do 

mundo

• 14 línguas oficiais

• Criou o conceito do zero e a fórmula 

de Bháskar

• Fundou a 1ª. Universidade da História 



A IYMC

• 20 países (África do Sul, Alemanha, Bangladesh, Brasil, Butão, 

China, Índia, Indonésia, Inglaterra, Irã, Maurícius, Nepal, 

Nigéria, Paquistão, Qatar, Sri Lanka, Rússia, Tailândia, Taiwan, 

Uganda)

• 80 times (30 internacionais + 50 nacionais)

• Nível I (Primary) – 10 a 13 anos – 2 estudantes

• Nível II (Middle) – 14 a 15 anos – 3 estudantes

• Nível III (Senior) – 16 a 18 anos – 3 estudantes



O que é a IYMC

estudo + cultura + preparação para a vida



Por que participar?

estudo + cultura + preparação para a vida

Aluna de duas Etecs conquista 
bolsa em curso de férias da 
Universidade Yale - USA

Estudantes criam app de 
ciência e recebem convite 
para Londres



• É esperado que as equipes participantes tragam enigmas, jogos e problemas 
interessantes, relacionados à Matemática para esta atividade. Eles serão 
alocados em uma área para exibição onde os espectadores poderão 
manipular, participar ou resolver. 

• As equipes serão julgadas pela originalidade, criatividade e o nível de 
interesse gerado pelos seus problemas ou atividades.

• As equipes podem usar livremente sua criatividade nessa prova da 
competição.  



Os três integrantes da equipe irão representá-la por duas rodadas de 
revezamento. Em cada rodada haverá uma pergunta principal dividida em 
três partes:

• A primeira parte da questão será resolvida pelo primeiro integrante da 
equipe. Usando a resposta, o segundo integrante resolverá a segunda parte. 
Esta resposta será usada  pelo último participante para resolver a terceira 
parte da questão principal.  Será considerada na avaliação final apenas a 
resposta apresentada pelo terceiro integrante da equipe.

• A prova terá uma duração de 10 minutos.



• Cada participante participará individualmente desta prova sem consulta a 
outros membros da equipe.

• Cada participante terá oito problemas matemáticos para resolver em uma 
hora.



• Cada escola será representada por uma equipe de 2 participantes de 
nível primário (10- 13 anos de idade)

• É uma competição de matemática mental e os cálculos envolverão 
apenas adição e subtração.

• Os participantes deverão trazer uma pequena lousa e um marcador 
preto.

• A prova consistirá de uma série de rodadas com questões interessantes.



• O Mathematics Quiz consistirá em duas rodadas.

• Todos os integrantes participarão da fase preliminar escrita. Todos os 
participantes da equipe poderão se consultar mutuamente na resolução dos 
problemas apresentados nessa rodada.

• Apenas as equipes que obtiverem melhor resultado na fase escrita irão para 
a fase seguinte a ser realizada no palco onde trabalharão em equipe e 
poderão discutir os problemas apresentados antes de enviar suas respostas.



• Uma equipe formada pelos 5 participantes dos níveis Primary e Middle

representará cada escola.

• Os participantes deverão vir preparados com um jingle matemático e 

apresentar o mesmo em uma melodia definitiva.

• O tempo para a prova será de 2 minutos.

• Um instrumento musical poderá ser usado pela equipe o qual deverá ser 

utilizado por apenas um membro da equipe.

•  A letra do jingle, melodia, ritmo e apresentação contarão pontos extras.



• As equipes terão uma hora para resolver seis problemas os quais 

poderão ser divididos entre os integrantes da equipe.

• As equipes serão divididas em grupos por sorteios. Cada equipe irá 

competir apenas com as equipes do seu próprio grupo.

• As equipes vão competir para os primeiro, segundo e terceiro lugares a 

partir de cada grupo de equipes.



A viagem



Encontro em Delhi



Viagem de Delhi para Lucknow



Chegada a Lucknow



City Montessori School

50 mil estudantes

Maior escola do mundo 

30 eventos internacionais



Sede do evento



Cerimônias



• 30 setembro – definição dos times

• 31 outubro – pagamento da taxa de inscrição

• 07 novembro – envio das fichas oficiais

• 10 nov – data-limite para visto

• 20 nov – envio de documentação

• 30 nov – encontro em Delhi / partida para Lucknow

• 01 dezembro – tour Lucknow / orientações/ registro imigração

• 02 dez – credenciamento, fotos e abertura

• 03 e 04 dez – provas    

• 05 dez – provas / Cultural Show / Cerimônia de Premiação 

• 06 dez - retorno e city tour em Delhi / Pernoite em Agra

• 08 dez – Taj Mahal e Red Fort / compras / retorno para Delhi

Calendário



• Passaporte

• Autorização para viagem

• Visto

• Seguro-viagem

• Vacina contra febre amarela

• Ficha médica

Documentação



• Brasil – Delhi - Brasil

• Delhi – Lucknow – Delhi

• Contato Felippe Dini - MG

Cel/WhatsApp (32) 8889.7132



R$ 2.399,00 por pessoa
• Inclui:

• Alimentação, hospedagem, traslados, 

ingressos, passeios, acompanhamento e 

orientação

• NÃO inclui:

• Passagens aéreas (Brasil-Índia e Delhi-Lucknow)

• Documentação

• Visto (R$ 400,00 aprox.)

• Seguro-viagem (100 dólares)

• Despesas pessoais



• À vista 

transferência bancária

• Cartão de crédito

• R$3.999,00

até 12 vezes

Pagamento



• Roupa de cama e banho

• Artigos de higiene pessoal

• Bolachas, salgados, doces

• Uniforme, roupas esportivas, traje 

social e agasalhos para a noite

• Manual de orientações* 

(será entregue posteriormente aos times    confirmados)

Guia de Sobrevivência





E-mail: secretaria@redepoc.com 

Tel (11) 4044.5335 Cel/Whats: (11) 94250.2357

www.facebook.com/redepoc

Grupo Facebook

Brasil no IYMC – India

www.redepoc.com

Contato


