
 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

1. Regras para Participação 
 

 

• Podem participar estudantes matriculados em qualquer ano do 3º. ao 9º. Ano 

do Ensino Fundamental ou em qualquer série do Ensino Médio. 

 
• Cada escola poderá participar com um time de no mínimo 3 (três) e no máximo 

15 (quinze) estudantes, acompanhados de pelo menos um responsável 

(professor, diretor/coordenador ou uma autoridade/representante da 

Secretaria de Educação ou mantenedor da instituição). 

• Cada estudante participará apenas da prova correspondente à sua respectiva 

série ou ano escolar. 

 
• A consulta a livros, dicionários ou anotações e o uso de calculadoras ou 

equipamentos eletrônicos não será permitido durante a competição. 

 
• Recomenda-se que cada time leve uma bandeira de sua escola, cidade ou 

estado para as fotos oficiais ou outros momentos especiais. 

 

• Cada país será convidado a fazer uma performance cultural no Jantar de Gala 

após a cerimônia de premiação. Caso algum estudante se interesse, sugerimos 

preparar algo com duração máxima de 5 minutos. Não serão disponibilizados 

instrumentos musicais mas haverá equipamento de som à disposição. 



 

 

 
 

1.1 Regras gerais 

 
I) Os participantes deverão participar apenas nos testes respectivos a sua 

série ou ano escolar. Participantes que não respeitarem essa regra serão 

desclassificados. 

II) A olimpíada utiliza apenas testes escritos. Os participantes deverão 

terminar a prova no tempo limite. Não será dado nenhum tempo adicional. 

III) Os participantes precisam apenas escrever a resposta final. Justificativas e 

desenvolvimento não serão avaliados. 

IV) Os participantes deverão terminar os testes sozinhos. Não é permitido falar 

com os outros participantes durante a prova. 

V) Os estudantes terão acesso à prova somente no momento da aplicação. 

VI) Os participantes deverão trazer RG Escolar ou Carteira Estudantil ou outro 

documento para comprovar sua identidade conforme orientação da Secretaria 

Regional da AIMO em seu país. 

VII) Os participantes deverão trazer seu próprio material para a prova. Ex: Lápis 

preto, lapiseira, borracha, régua transparente e caneta azul ou preta. A 

organização não fornecerá nenhum tipo de material. 

VIII) Durante a aplicação da prova os participantes deverão desligar todos os 

seus dispositivos eletrônicos. 

IX) Durante a prova não é permitido o auxílio de nenhum equipamento. 

Ex: Calculadora etc. 

X) As respostas deverão ser escritas no caderno de respostas a ser fornecido. 

XI) Durante a prova os participantes poderão utilizar apenas o caderno de 

questões. Não será permitido o uso de folhas de rascunho 

XII) O comitê organizador tem o poder de decisão final em qualquer questão 

apresentada sobre a prova . 
 

 

1.2 Sobre a prova 

 
Idioma da prova: Inglês 

Duração máxima: 2 horas (para todos) • Pontuação máxima total: 150 pontos 

Cada prova é dividida em 3 secções com 30 questões no total 

Secção A: 3 pontos cada (12 questões = 36 pontos no total) 

Secção B: 5 pontos cada (10 questões = 50 pontos no total) 

Secção C: 8 pontos cada (8 questões = 64 pontos no total) 



 

 

 
 

 

2. Programação 
 
 
 
 

 
 
 

Data Detalhes Hotel 

 
Dia 1 

03/08 
 

Chegada dos times a Bangcoc Bangcoc 

GRAND 

SEASON 

Ou mesmo 

padrão 

 

Refeição: Jantar 

Dia 2 

04/08 

Café da manhã - Provas  

Almoço  



 

  

 
 
 
 
 

Data Detalhes Hotel 

 
 
 

Dia 03 

Visitas em Bangcoc: Tour em Nong Nooch Tropical 

Garden (Passeio de Elefante) and Thai 

Thani Arts & Culture Village 

Almoço (Thai palace feast) 

Tour em Baan Sukhawadee and Mini Siam and 

Mini Europe 

Jantar (frutos do mar)  

 

 

05/08 
 

Bangcoc 
GRAND 
SEASON 
Ou mesmo 
padrão 

 Café da Manhã  

Dia 4 

06/08 
 

Almoço não incluso Bangcoc 

GRAND 

SEASON 

Ou mesmo 

padrão 

Café da manha hotel 

Tour iem Ramayana Water Park 

Almoço(não incluso, deveram lanchar no parque 

Ret 

 Cerimônia de Premiação e Jantar de Gala  

Dia 5   

 
Retorno ao 

Brasil 

07/08  

 Café da manhã e retorno 

  

 

 

Observação: programação sujeita a alterações. 
 



 

  

 
Atrações: 
 
Nong Nooch Tropical Garden  
Jardim Magnifico, Passeio de Barco no lago, passeio de elefante, Show cultural.  

 
 

Mini Siam and Mini Europe  
Mini Siam and Mini Europe é o quarto maior parque de miniaturas do mundo. Miniaturas 
de vários monumentos da Tailândia e Europa. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

  

Ramayana Water Park, é o maior parque aquático da Tailândia.    
Tem mais de 160000 metros quadrados 21 escorregadores aquáticos e mais de 50 
atrações. 
 

 

Thai Thani Arts & Culture Village  
Vila Cultural Thani, vila cultural de arte. 

 

 

 

 

 



 

  

Grand Palace: Mais famosa e visitada atração da Tailândia: 

 

 
Wat Phra Sri Rattana Satsadaram  
Wat Phra Sri Rattana Satsadaram local sagrado para o Budismo Indiano está localizado 
dentro do Gran Palace e é feito inteiramente de Jade. 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

3. Datas importantes 
 

 
 
 

Envio da carta 

de confirmação 

de participação 

Pagamento da taxa 

de participação 

Envio da ficha 

de inscrição 

Data limite para 
vacina contra febre-
amarela 

Envio da cópia 

da documentação 

Chegada das equipes 

a Bangcoc 



 

  

 
 

4. Documentação 

 

4.1 Passaporte 

Todos os integrantes da delegação deverão possuir passaporte com validade de no 

mínimo 6 (seis) meses a partir da data da viagem. 

 
Seguem abaixo os links com as orientações necessárias: 

• http://www.bernardini.com.br/servicos/13/548/O_Novo_Passaporte 

• http://www.dpf.gov.br/simba/passaporte/documentacao- 

necessaria/documentacao-para-passaporte-comum 

 

4.2 Autorização para Viagem 

A viagem de menores ao exterior obedece à legislação internacional. Segue abaixo 

o link do Manual de Orientações da Polícia Federal para Viagens de Menores ao 

Exterior 

 

• http://www.dpf.gov.br/servicos/viagens-ao- 

exterior/3_edicao_manual_menores.pdf/view 
 

Importante: Se a autorização não estiver devidamente preenchida e autenticada, 

não será permitida a viagem dos menores de idade. A autorização deverá ser 

assinada pelo pai E pela mãe. 

 
A autorização para viagem deverá ser apresentada somente no momento de 

embarque para o funcionário da Polícia Federal no aeroporto no Brasil. 

Para passaportes novos, a autorização pode ser incluída diretamente no 

documento através do chip biométrico embutido no passaporte. Informe-se no 

momento da emissão do documento. 

http://www.bernardini.com.br/servicos/13/548/O_Novo_Passaporte
http://www.dpf.gov.br/simba/passaporte/documentacao-necessaria/documentacao-para-passaporte-comum
http://www.dpf.gov.br/simba/passaporte/documentacao-necessaria/documentacao-para-passaporte-comum
http://www.dpf.gov.br/simba/passaporte/documentacao-necessaria/documentacao-para-passaporte-comum
http://www.dpf.gov.br/servicos/viagens-ao-exterior/3_edicao_manual_menores.pdf/view
http://www.dpf.gov.br/servicos/viagens-ao-exterior/3_edicao_manual_menores.pdf/view
http://www.dpf.gov.br/servicos/viagens-ao-exterior/3_edicao_manual_menores.pdf/view


 

  

 

4.3 Seguro-Viagem 

Em caso de imprevistos médicos, o evento disponibilizará o atendimento 

emergencial na rede de saúde pública malaia. Entretanto, é recomendável o uso 

de um seguro-viagem para a cobertura de despesas médicas caso a emergência 

seja mais grave. Para mais informações contate a Rede POC. 

 

4.4 Vacina contra febre amarela e certificado internacional de vacinação 

 
 

Para viajar para a Tailândia é necessário tomar a vacina contra febre amarela. 

A vacina deverá ser tomada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data 

da viagem. Informe-se em uma Unidade Básica de Saúde próxima à sua 

residência. 

Após tomar a vacina, deve-se procurar um posto da ANVISA (geralmente no 

aeroporto mais próximo) para se retirar o certificado internacional de vacinação), 

cuja cópia deverá ser enviada (juntamente com a cópia do passaporte e do visto) 

para a Rede POC até 25 de julho. 

Mais detalhes no site da ANVISA: http://tinyurl.com/blstv5h 

http://tinyurl.com/blstv5h


 

  

 
 

4.5 Visto 

 
Brasileiros que pretendem visitar o país com fins turísticos ou comerciais com 

permanência de até 90 dias estão isentos de visto. 

• Documentação necessária para o desembarque na Tailândia: 

Passaporte brasileiro com validade mínima de 06 meses; 

• Bilhete aéreo ida e volta confirmado; 

• Carta-convite oficial do evento comprovando participação, hospedagem e 

alimentação (a ser fornecida pela Rede POC); 

• Certificado Internacional de Vacinação contra Febre Amarela 

 

4.6 Ficha Médica (Anamnese) 

 

 
Recomendamos que todos os participantes providenciem o preenchimento de uma 

FICHA DE ANAMNESE para eventuais emergências. Segue anexa uma ficha-modelo. 

Imprima a quantidade que for necessária e peça para que cada estudante a 

preencha com auxílio de seus responsáveis em Português e Inglês. A ficha deverá 

ficar em poder do responsável da equipe e não deve ser enviada à Rede POC. 



 

  

 
 

4.7 Entrega dos documentos 

Para controle e checagem de documentação, deverá ser enviado ATÉ 25 de julho 

para a Rede POC (secretaria@redepoc.com) uma cópia do passaporte de todos os 

integrantes das delegações (estudantes, professores e autoridades), dos vistos e 

certificados internacionais de vacinação, juntamente com os dados do voo. 

Os documentos devem ser escaneados em formato colorido e em baixa resolução. 

A autorização para viagem deverá ser apresentada somente no dia do embarque 

ao funcionário da Polícia Federal no Brasil. 
 

 

5. Passagens Aéreas 

 
Por solicitação das instituições participantes nos anos anteriores, a emissão das 

passagens aéreas será coordenada pela Rede POC, que será responsável pela 

supervisão das reservas, orientação sobre seguro-viagem, bagagem e outros 

assuntos pertinentes, assim como assistência aos grupos até o retorno ao Brasil. 

A passagem aérea deverá ser emitida com destino ao Aeroporto Internacional de 

Bangcoc. 

 

Importante: Todas as equipes devem programar sua chegada em para NO 

MÁXIMO 11:00 – horário local (manhã) do dia 03/08 para que os estudantes 

tenham tempo para descansar e se adaptar à diferença de fuso horário. 

 
Não é obrigatória a compra das passagens com a Rede POC. Entretanto, 

recomendamos que nos consultem antes da emissão para garantirmos que o voo 

escolhido tenha as condições adequadas. 

mailto:secretaria@redepoc.com


 

  

 
 

6. Custos 

Cada time deverá arcar com o custo de suas despesas pessoais, de 

documentação, deslocamento (passagens aéreas Brasil/Bangcoc/Brasil) e com os 

custos organizacionais da Rede POC que cobrem os serviços abaixo: 

 
6.1 Período pré-evento: 

• Seleção e orientação dos times 

• Pagamento das taxas de inscrição junto aos organizadores locais 

• Atendimento e plantão telefônico – contato com escolas e alunos para 

esclarecimento de dúvidas 

• Orientação e acompanhamento da documentação para viagem (vistos e 

autorizações) 

• Orientação para a viagem (indicação de voos, informação sobre bagagem e 

para a estadia) 

• Fornecimento de cartas e outros documentos para entrada na Tailândia 

• Atualização de blog e redes sociais com as informações sobre o evento. 

• Assessoria de imprensa (releases, redes sociais e sites) 

 
6.2 Período durante o evento: 

• Orientação e acompanhamento dos times antes do embarque para a 

Tailândia. 

• Apoio aos grupos no embarque e desembarque no Aeroporto Internacional 

de Bangcoc e nos traslados internos na Tailândia 

• Estadia e alimentação em Bangcoc, Ipoh e Port Dickson – Hotéis de 4 a 5 

estrelas. 

• Acompanhamento do grupo brasileiro durante toda a viagem por dois 

profissionais da Rede POC. 



 

  

 
 

6.3 Período após o evento: 

 
 

• Atualização de blog e redes sociais com as informações sobre a participação 

dos projetos selecionados para o evento. 

• Assessoria de imprensa (releases, redes sociais e sites) 
 

 
Valor (por pessoa): 

 R$ 3.499,00 à vista ou R$ 4.799,00 via cartão de crédito – 
parcelado em 12 x sem juros. 



 

  

 
 

7. Formas de Pagamento 

 
Cada participante (estudante/professor/autoridade/acompanhante) deverá arcar 

com o custo total de seu deslocamento, bem como com as taxas de participação no 

evento, que cobrem as despesas de organização da Rede POC (organização, apoio 

e acompanhamento), os traslados internos, alimentação – conforme indicado na 

programação, passeios oficiais e hospedagem (em quartos 

duplos/triplos/quádruplos) no período indicado. 

 
O pagamento poderá ser efetuado por depósito bancário à vista ou por cartão de 

crédito (via MOIP). Para pagamento à vista, os dados bancários são: 

 
V.R DA SILVA TURISMO - Rede POC 

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Agência: 3581 - Conta: 00012-7 Operação 003 

CNPJ: 14.163.264/0001-70 

 
Caso escolha esta opção de pagamento, solicitar o link pelo e-mail: 

redepoc@redepoc.com 
 

O comprovante de pagamento deve ser enviado até 15 DE JULHO DE 2018 

redepoc@redepoc.com 
 

 

8. Substituição e cancelamento 

 
Em caso de substituição de estudantes, a escola deve contatar imediatamente a 

Rede POC pelo e-mail secretaria@redepoc.com para consulta ao comitê 

organizador local da AIMO na Tailândia. 

 
Em caso de cancelamento, o participante deverá informar por escrito para o e-mail 

acima e, caso as taxas tenham sido pagas, haverá a cobrança de uma taxa de 

cancelamento de 70% do valor da taxa. 

mailto:redepoc@redepoc.com
mailto:redepoc@redepoc.com
mailto:secretaria@redepoc.com


 

  

 
 

9. Responsabilidades e obrigações do participante 

 
É responsabilidade do participante comunicar a organização do evento caso haja 

alguma dieta especial, doença ou problemas comportamentais que podem afetar 

o participante ou outros participantes do evento. 
 

A Rede POC e a coordenação do evento têm o direito de excluir qualquer 

participante durante o evento caso seu comportamento seja incompatível com o 

bem estar dos demais participantes ou com as regras disciplinares do evento. Neste 

caso os custos não serão reembolsados. 

 
Comportamentos inapropriados incluem: 

- Consumo de álcool por menores de idade 

- Qualquer tipo de envolvimento com substâncias ilícitas 

- Comportamento agressivo, bullying e linguajar ofensivo. 

- Comportamento antissocial que afetem o bem estar de outros integrantes da 

delegação brasileira ou do evento. 

 
Direito de imagem 

Ao aceitar o convite, os participantes autorizam automaticamente o uso de sua 

imagem (foto ou vídeo) pela Rede POC e pela organização do evento nos materiais 

de comunicação, sites e redes sociais. 

 
Depoimento pessoal 

Após o retorno o Brasil, cada estudante tem o compromisso de enviar um 

depoimento para secretaria@redepoc.com com sua avaliação do evento. O 

depoimento deve ter no máximo 4 páginas, formato doc Word, fonte arial, 

tamanho 11 e incluir 4 fotos. 

 
Direitos da Rede POC 

Como responsável pela seleção dos projetos, o nome da Rede POC – Rede do 

Programa das Olimpíadas do Conhecimento deve ser citado em todos os créditos, 

documentos, relatórios, materiais de comunicação e redes sociais quando a 

participação no evento for comunicada. 

mailto:secretaria@redepoc.com


 

  

 
 

 

10. Informações Gerais 
 
 

 
Clima e Vestuário 

Temperatura fresca durante o dia, porém pode fazer frio à noite. Recomendável 

levar roupas leves para o dia e blusas para a noite. 

Para a apresentação nos eventos é recomendável o uso do uniforme da escola do 

estudante, roupas esportes para os passeios e um traje social para as cerimônias 

de abertura e encerramento. 

 
Voltagem 

A voltagem utilizada na Tailândia é de 220V e o padrão da tomada segue o modelo 

britânico 

 
Fuso Horário 

A diferença de horário entre Tailândia e Brasil é de 11h. 

 
Câmbio 

A moeda corrente na Tailândia é o Baht. Devido à dificuldade de troca da moeda 

no Brasil, sugerimos trocar Real por Dólares americanos (USD) antes da viagem e a 

compra de Bahts em Bangcoc. 



 

  

 
 

ANEXO - FICHA MÉDICA (ANAMNESE) 

(preencher uma via em Português e traduzir e preencher outra via em Inglês) 

 
Em caso de acidentes ou emergências contatar: 

 
PREENCHA O FORMULÁRIO DESTA FICHA COM A MAIOR FIDELIDADE POSSÍVEL. LEIA CUIDADOSAMENTE E 

RESPONDA (SIM) A DOENÇA QUE JÁ TEVE OU TEM, E COM QUAL IDADE 

DOENÇA SIM IDADE 
 

DOENÇA SIM IDADE 

ASMA   MALÁRIA   

BRONQUITE   PNEUMONIA   

CACHUMBA   REUMATISMO   

CATAPORA   RUBEOLA   

COQUELUCHE   SARAMPO   

DENGUE      

ENXAQUECA   Outras: 1.   

EPILEPSIA   2.   

FEBRA AMARELA   3.   

   4.   

Já sofreu alguma operação? (Por exemplo: olhos, ouvido, garganta, etc) Qual ou 

Quais?  

Teve alguma fratura? Quais?    

Tem alguma alergia? Enumere-as 

1  2   

3  4   

Está em tratamento médico?   

Qual o motivo?     

Faz uso de Medicamentos?   

Quais?   

Tem alergia a algum medicamento ou substância?  Quais?   

Tipo Sangüíneo: A( ) B( ) AB( ) O( ) Fator Rh: Rh+ ( ) Rh- ( ) 

Estado:   Cidade:   

Nome:   

RG:  Data Nasc.:  /  /   Altura:  Peso:   

no.   

Tel.: (    )   Pai  

(     )   Mãe  

(     )  Outros    


