
 

  

 
 

 

São Paulo, 23 de setembro de 2020.    

 

Ao Exmo(a) Sr(a).  

Prof (a). Adriana da Costa Pereira Aguiar. 
Secretário(a) de Estado da Educação do Estado de Tocantins. 

 

REF.: Carta convite para a Southeast Asian Mathematical Olympiad – SEAMO 2020   

  

Prezado(a) Secretário(a): 

 

Devido à excelência da rede de escolas no ensino e nas competições olímpicas de matemática, a Rede POC - responsável 

pela Secretaria Regional da SEAMO no Brasil - tem o prazer de convidar suas instituições escolares a participarem da 

SEAMO 2020 - Southeast Asian Mathematical Olympiad que ocorrerá em nível mundial em formato ONLINE no 

dia 18 de outubro de 2020.   

   

A SEAMO – Southeast Asian Mathematical Olympiad – é uma iniciativa do Terry Chew Institute of Mathematical 
Olympiads de Singapura. Foi criada em 2016 como uma plataforma para preparação e avaliação de estudantes para 

Matemática baseando-se no currículo oficial de Matemática do Ministério da Educação de Singapura. Desde sua criação 

mais de 60.000 estudantes de 18 países de várias partes do mundo tiveram a oportunidade de desenvolver suas habilidades 

de pensamento crítico e matemático e obter reconhecimento global pelos seus conhecimentos. Podem participar estudantes 
de 7 a 18 anos de idade. 

 

A inscrição deverá ser realizada pelo site: www.seamo.com.br até 15 de outubro de 2020 às 18h00 (horário de 

Brasília). O valor da taxa de inscrição será R$ 99,90 para estudantes de escolas públicas e R$ 199,90 para 

alunos de escolas privadas Será concedido um desconto de 10% para grupos de até 10 estudantes de uma 

mesma escola ou Secretaria de Educação e de 15% para uma quantidade superior. Nesses casos, os 

responsáveis deverão contatar a coordenação pelo WhatsApp +55 11 96515-0953 Prof. Jailson Alves 

Coordenação Programa Jovens Inovadores para solicitar o código de desconto para efetuar a inscrição. 
 
O estudante brasileiro com melhor resultado na SEAMO X (fase internacional) e seu professor (no momento da realização 

da inscrição) serão convidados a participar de uma olimpíada internacional no continente asiático no ano de 2021. A Rede 

POC custeará todas as despesas com taxas de inscrição, passagens aéreas (do Brasil até o país do evento, ida e volta), 
alimentação e estadia do professor e do estudante. 

   

A Rede POC é uma instituição educacional privada cuja missão é promover a excelência na educação através do estímulo 

ao interesse pela Ciência, Tecnologia e Inovação.      

As orientações para participação estão no link: www.seamo.com.br.   

   

Sem mais para o momento, ficamos à disposição para outros esclarecimentos.   

 

Atenciosamente:  

 
 

 

Ozimar Pereira  



 

  

SEAMO - Brasil  


