Caro(a) parceiro(a):
Após a aplicação digital da 1ª fase da Olimpíada de Matemática Poliedro (OMP),
chegou a vez da 2ª fase para todos os participantes desde o 4º ano EFAI até o PréVestibular. A aplicação agora será no formato híbrido, no qual as questões serão
respondidas sem a necessidade de conexão com a internet e as respostas serão
posteriormente enviadas em formato digital.
A janela de realização será entre os dias 04 e 09 de setembro, o prazo para envio das respostas será o dia
11 de setembro, e os resultados serão disponibilizados no site da competição, no Portal Edros e no P+ de
cada participante até o dia 26 de outubro. Esse período de 6 dias para a realização visa oferecer aos
participantes um cenário de escolhas, para que eles encontrem o melhor horário em suas agendas de
estudos e, também, possam efetuar combinados de silêncio e uso da internet com os seus familiares.
Aproveitamos a oportunidade para orientar que compartilhem com os participantes a importância de não
deixar para enviar as respostas no último dia. Em função das avaliações que já aconteceram, recebemos
relatos de estudantes que deixaram para o último dia e tiveram problemas por queda do sinal de internet
em sua localidade, ausência de energia elétrica ou, ainda, por perceber que ele não tinha anotado seu email @p4ed nem sua senha quando a escola informou.
A Comissão Organizadora da OMP vai disponibilizar um link para acesso ao sistema de envio de respostas
da 2ª fase e um vídeo tutorial na página principal do site da competição até o dia 24 de agosto:
http://www.sistemapoliedro.com.br/omp
Nesse sistema, os participantes poderão baixar o arquivo com as questões e suas respectivas folhas de
resposta, identificadas com o número de cada questão. Para responder, é possível imprimir as folhas de
respostas, escrever as resoluções, digitalizar e enviar ou então salvar as folhas de respostas e utilizar um
editor com escrita digital para gerar os arquivos individuais com as respostas de cada questão. O sistema de
envio aceitará arquivos de imagem ou em formato PDF. Questões respondidas fora das folhas de respostas
não serão corrigidas.
Lembramos que a 2ª fase da OMP é restrita aos participantes que foram aprovados na 1ª fase
da competição. Sendo assim, estudantes não aprovados para a 2ª fase não terão acesso ao
sistema de envio de respostas.
Para quaisquer dúvidas, procure a Consultoria Pedagógica ou sua gestora de Relacionamento.

