
ENTREVISTA

CCOM - 1. O que te incentivou a participar da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

(OBMEP)?

Ana - O fato de eu gostar bastante de matemática me motivou a participar dessa olimpíada. Além do incentivo do 

meu irmão, Gabriel, que já foi estudante do campus.

CCOM - 2. Você utiliza alguma técnica de estudo no seu aprendizado?

Ana - Durante o estudo eu busquei inicialmente assistir vídeos de problemas da OBMEP com a resolução, 

estudando questões por assuntos. E em seguida comecei a resolver provas antigas. Não dei foco a aprender 

matemática básica, pois eu já tinha uma boa base. Assim eu me dediquei a melhorar a minha lógica matemática, a

interpretação das questões, a aprender padrões de questão e passei a interligar diferentes assuntos dentro de um

mesmo problema.

CCOM - 3. Com a chegada da pandemia, como as aulas remotas do IFBA contribuiram no seu desempenho na 

OBMEP?

Ana - No período da pandemia enquanto não estava tendo aulas eu aproveitei parte do tempo livre para estudar 

para a prova. E durante o período remoto busquei prestar mais atenção nas aulas. Além disso, próximo ao período

da segunda fase, a professora da disciplina de matemática, nos horários dos atendimentos remotos me ajudava 

com a resolução de algumas das questões que eu tinha mais dificuldade.

CCOM - 4. Qual a sua opnião sobre a disciplina de matemática que você estuda no IFBA com a OBMEP?

Ana - Eu acho que o IFBA complementou o aprendizado da matemática, trazendo uma boa base que é preciso ter 

para se resolver as questões. Porém a olimpíada tem um caráter bem diferente das questões da escola. Então, 

além do entendimento do assunto em si, existe uma enorme lógica necessária para se resolver as questões.

CCOM - 5. Como você se sente em saber que foi aprovada na OBMEP?

Ana - Para mim, foi motivo de muita alegria saber que eu consegui me destacar positivamente em uma olimpíada 

de nível nacional. Sou grata a cada um dos professores de matemática que me incentivaram a gostar da matéria, a

meus pais e a meu irmão que me ajudaram, e a Deus que me deu força para estudar.
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