
                                                                                                                                    

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA 
Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista – CEP: 77.809-320 

(63) 3411-5014 – E-mail: educbasica-araguaina@seduc.to.gov.br 
 

Ofício n° 202/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
Araguaína, 18 de maio de 2011. 

 

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 

 
Assunto: Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP 2010 
 
 
 

1. Informo a Vossa Senhoria que a 7ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas (OBMEP 2011), está com inscrições abertas até o dia 03 de junho de 2011. 
 
2. 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. A Olimpíada de Matemática tem como objetivo estimular e divulgar o 
conhecimento e o interesse pela matemática, sendo um instrumento eficiente para a descoberta dos 
jovens com pendor científico. 
 
3. A OBMEP é dirigida aos alunos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio 
e Educação de Jovens e Adultos (EJA) das escolas públicas. A competição está dividida em duas 
fases: a primeira é uma prova objetiva de múltipla escolha, este ano ocorrerá no dia 16/08/2011. 
Nesta fase participarão todos os alunos da escola. A segunda fase, marcada para o dia 22/10/2011, 
constará de uma prova discursiva e participarão os 5% dos alunos com melhor desempenho na 
primeira fase. 
 
4. A Olimpíada premiará 500 estudantes com medalhas de ouro, 900 de prata e 1800 de 
bronze. Também serão concedidos certificados de menção honrosa a até 30 mil alunos. Os 127 
professores com melhor desempenho receberão um computador portátil com programas relacionados 
ao ensino da matemática. As 81 melhores escolas receberão computadores portáteis e material para 
projeção móvel  
 
5. Considerando a importância da participação no projeto, solicitamos empenho, desta 
direção, junto aos professores de matemática, para que façam a inscrição de todos os alunos da sua 
escola. 
 
6.             Informações na Diretoria Regional de Ensino, com Wiliam Carlos, pelo e-mail: 
wiliamc@gmail.com ou pelo telefone: 3411-5018. 
 
 
Atenciosamente, 

 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 
Diretora Regional de Ensino 


