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Assunto: OBMEP 16ª EDIÇÃO - 2ª FASE, AUTORIZAÇÕES E CADASTRO DE 

PROFESSORES   

 

Senhores Diretores;  

 

A 2ª Fase da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

(OBMEP) ocorrerá no dia 06 de novembro de forma presencial, nas Unidades 

Escolares que serão Polos de Aplicação das provas (Os polos serão informados 

depois para cada escola inscrita).  

Os organizadores estão tomando todas as medidas para assegurar que aplicadores, 

fiscais e estudantes recebam as condições necessárias para a realização das provas, 

seguindo os protocolos de prevenção à Covid, como a utilização de máscaras, álcool 

em gel e organização para que cada sala mantenha o distanciamento necessário entre 

os estudantes que participarão das provas.  

Importante solicitar que os estudantes cheguem aos locais das provas com a máscara! 

Pode ocorrer que algum Coordenador Regional entre em contato com algumas escolas 

para verificar a disponibilidade e convidar a Unidade Escolar para ser um Polo de 

Aplicação das Avaliações.  

As escolas que não encaminharam as autorizações dos estudantes que participarão da 

segunda fase, de acordo com os organizadores, já podem acessar o sistema do 

site(http://obmep.org.br/)  e encaminhar as autorizações em:  

“Alunos Classificados” → “Ações” → “Upload de Autorização de Dados do 

Aluno”. 

Informo também que, conforme calendário disponível no site, as escolas terão até o 

dia 23 de setembro para indicarem, na página da OBMEP (http://obmep.org.br/) , os 

professores dos estudantes classificados para a 2ª fase.  

http://obmep.org.br/
http://obmep.org.br/


 

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional 

 

Futuramente, realizaremos uma live sobre a 2ª Fase da 16ª Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) para Gestores, Coordenadores, PCNP 

de Matemática e Professores da Rede. 

  

Havendo dúvidas procurem os PCNP, Fátima ou Willians, nos respectivos e-mails: 

mariaabade@prof.educação.sp.gov.br, williansoliveira@prof.educacao.sp.gov.br e 

telefones: 2209-9849 ou 2209-9858. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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