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Ofício n° 218/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
Araguaína, 30 de maio de 2011. 

 
A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
 
Assunto: Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.  

 
 
  Senhor (a) Diretor (a), 
 
 
1. Informo a Vossa Senhoria que se encontram abertas, até o dia 03 de junho, as inscrições da 7ª 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP, cujo objetivo é estimular e promover o estudo 

da Matemática entre alunos das escolas públicas, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação básica.  

2. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é uma competição nacional, dirigida 

às escolas públicas municipais, estaduais e federais, seguida de programas de iniciação  científica para alunos 

premiados. A OBMEP é promovida pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, sendo 

realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, com apoio da Sociedade Brasileira de 

Matemática – SBM. 

3. As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente pelo site www.obmep.org.br e as provas 

serão aplicadas em duas fases: 

•  1ª Fase – provas objetivas, com 20 questões, aplicadas em cada escola inscrita. A correção é feita 

pelos professores das escolas, a partir de instruções e gabarito elaborados pela OBMEP; 

• 2ª Fase – provas discursivas, contendo de 6 a 8 questões, aplicadas em centros de aplicação 

indicados pela OBMEP. Participam dessa fase apenas 5% dos alunos, em cada nível, com melhor 

pontuação na 1ª fase. 

4. Diante do exposto e da contribuição relevante que esta atividade tem no processo ensino-

aprendizagem, solicito ampla divulgação das Olimpíadas nessa Unidade Escolar. 

5. Informações complementares poderão ser obtidas por meio do telefone 3411-5018, com Wiliam, 

desta Diretoria Regional de Ensino.                

 

Atenciosamente, 

 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 
Diretora Regional de Ensino 

  


