
 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA  

  
Ofício nº0115/DREA/GAB/CIRCULAR/2009 

Araguaína, 13 de maio de 2009. 
 
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 

DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 
Assunto: 5ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP 

 
 
 

Senhor(a) Diretor(a), 
 
 
1. Informo a Vossa Senhoria que a 5ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas – OBMEP 2009 está com as inscrições abertas no site www.obmep.org.br até o dia 15 
de maio de 2009. 

2. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelas escolas públicas de todo o país. 
Seguindo os moldes das edições anteriores, as inscrições serão feitas, exclusivamente, no site da 
OBMEP. As escolas que não têm acesso a internet devem procurar a Secretaria de Educação do 
seu município ou Estado ou do Coordenador Regional da OBMEP. 

3. A Olimpíada de Matemática é um instrumento extremamente eficiente para a 
descoberta dos jovens com pendor científico. O aprimoramento desses jovens leva-os a 
desenvolver uma enorme capacidade de resolver problemas e de apresentar soluções criativas e 
inovadoras. 

4. A OBMEP é dirigida a alunos do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e do Ensino 
Médio e consta de duas fases – na primeira participam todos os alunos inscritos e, na segunda, 
5% dos alunos de cada escola que tiverem melhor desempenho na primeira fase, conforme o 
Regulamento disponível no site da competição. Esta Diretoria incentiva às escolas a inscrever 
todos os seus alunos. Lembramos que na OBMEP 2008 o Estado teve seu melhor desempenho, 
conquistando duas medalhas de ouro, três medalhas de prata e dezesseis medalhas de bronze, em 
nível nacional. 

5. Esse projeto é uma promoção do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e do 
Ministério da Educação (MEC), com realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e 
Aplicada (IMPA), da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e das Secretarias Estaduais e 



Municipais de Educação. Tem como objetivo estimular e divulga o conhecimento e o interesse 
pela matemática, assim como  descobrir novos talentos. 

6. A Secretaria de Educação e Cultura do Tocantins, considerando a importância da 
participação dos nossos alunos, também premia aqueles que se destacaram em nível estadual, 
conforme pontuação obtida. Premiar alunos da Rede Estadual de Ensino é uma forma de 
incentivar a sua participação, bem como despertar o gosto e o prazer em estudar Matemática. 

 
 
                      Atenciosamente, 
 
 
 

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS 
Diretora Regional de Ensino 


