Diretoria Regional de Educação de Araguaína
Rua dos Engenheiros, nº 337, Setor Jardim Paulista
CEP 77.809-320 Tel: +55 63 3411 5030/5033.

Mem. nº 039/2022/DREA/GAB/CIRC

SGD: 2022/27009/013670
Araguaína, 11 de Fevereiro 2022.

ÀS UNIDADES ESCOLARES

Assunto: Divulgação das Inscrições para a 17ª OBMEP - Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas.

Senhor (a) Diretor (a),

1.
Informamos a Vossa Senhoria que encontram-se abertas, até 17 de
março, as inscrições para a 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP), a serem realizadas exclusivamente pelas escolas no site
www.obmep.org.br, onde também estão disponíveis o Calendário, Regulamento e
informações complementares sobre a competição, que está dividida em 3 (três) níveis:
Nível 1, destinado aos estudantes do Ensino Fundamental dos 6º e 7º anos; Nível 2,
destinado aos estudantes dos 8º e 9º anos; e Nível 3, destinados aos estudantes do
Ensino Médio.
2.
Registramos que a competição é constituída de duas fases: na 1ª Fase, é
aplicada prova objetiva com 20 (vinte) questões, que ocorrerá no dia 7 de junho. Na 2ª
fase, será realizada prova discursiva com 6 (seis) questões e ocorrerá no dia 8 de
outubro, a ser aplicada em locais determinados pela OBMEP.
3.
Por oportuno, consignamos ainda que serão premiados estudantes,
professores, escolas, bem como as Secretarias de Educação Municipais que alcançarem
os melhores desempenhos.
4.
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é
um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo
Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da sociedade Brasileira
de Matemática – SBM e promovida com recursos do Ministério da Educação - MEC e
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações– MCTI.
5.
Enfatizamos que o Concurso, criado em 2005, é a maior competição
científica do país, destinada aos estudantes do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e do

Ensino Médio e contribui para estimular o estudo da Matemática no Brasil, identificar
jovens talentos e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.
6.
Assim sendo, solicitamos a Vossa Senhoria seu valioso apoio no sentido
de realizar ampla divulgação do referido Concurso na unidade escolar, no intuito de
estimular e promover a melhoria da qualidade da educação básica, além de incentivar o
aperfeiçoamento profissional dos professores das escolas públicas.
7.
Ante ao exposto, colocamos à disposição para esclarecimentos o
Assessor de Currículo, Formação e Avaliação da Aprendizagem Wiliam Carlos pelo
telefone: (63) 99954-4738.

Atenciosamente,

