
 
 

Brasília, 26 de março de 2018. 
 
CIRC. 011/2018 
Assunto: divulgação da Olimpíada de Matemática OBMEP/EM. 
 
Prezada família, 
Bom-dia! 
 
Informamos que estão abertas as inscrições para a 14ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 
(OBMEP 2018) que é uma realização da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), 
com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). É promovida com recursos oriundos do contrato de 
gestão firmado pelo IMPA com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e com o 
Ministério da Educação (MEC). 
 
A OBMEP 2018 é dirigida aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e aos alunos do Ensino Médio, de 
Escolas Públicas municipais, estaduais e federais, e Escolas Privadas, bem como aos respectivos professores, 
escolas e secretarias de educação. 
 
São objetivos da OBMEP 2018: 
 
* Estimular e promover o estudo da Matemática no Brasil.  
 
* Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que o maior número de alunos  
brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade. 
 
* Promover a difusão da cultura matemática.  
 
* Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades nas áreas científicas e tecnológicas.  
 
* Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização  
profissional. 
 
* Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, com os institutos de  
pesquisa e com as sociedades científicas. 
 
* Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.  
 
A OBMEP 2018 realizar-se-á em 2 (duas) etapas: primeira Fase: aplicação de prova objetiva (múltipla escolha) a 
todos os alunos inscritos pelas escolas (5/6), segunda Fase: aplicação de prova discursiva aos alunos 
selecionados pelas escolas para a Segunda Fase (15/9), segundo os critérios de classificação. 

Para participar basta preencher o canhoto abaixo, devidamente assinado pelos responsáveis, e entregar à  
coordenação do Ensino Médio até o dia 28 de março, quarta-feira. 
 
Informamos, ainda, que encontra-se no Portal da Matemática vídeoaulas com conteúdo de Matemática que cobre 
todo o currículo escolar do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio na 
página http://matematica.obmep.org.br.. 

Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos. 
  Atenciosamente, 

Maria Clotilde Campos e Patrícia Santos 
Coordenação do Ensino Médio 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZAÇÃO 

 Autorizo o(a) estudante __________________________________ da turma __________ a participar da  Olimpíada 

Bra  Brasileira de Matemática do Distrito Federal (OBMEP), representando o colégio Batista de Brasília.  
Assinatura: __________________________________ data: ____________________ 


