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COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino 

Transmitido: NIT 

Comunicado:105/2022 

Data: 16/02/2022 

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

 
 
                   Prezados Professores e Professores Coordenadores 
 
 

Informamos que estão abertas as inscrições para a 17ª Olimpíada Brasileira 

de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). As inscrições são feitas 

exclusivamente pelas escolas e o prazo vai até 17 de março. 

 

Realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a maior 

competição científica do país é destinada a estudantes dos Ensinos 

Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio. A inscrição deve ser feita pelas 

escolas, por meio do preenchimento da ficha de inscrição disponível no  site.  

No regulamento, os representantes das escolas irão encontrar todas as 

informações sobre condições, prazos, datas e regras previstas para 

participação na OBMEP. Clique aqui para acessar o regulamento. 

 

 

http://www.obmep.org.br/
http://www.obmep.org.br/regulamento.htm
http://www.obmep.org.br/regulamento.htm


A Olimpíada ocorre em duas fases, sendo a primeira composta por uma prova 

objetiva de 20 questões  e a segunda por uma prova discursiva de 6 questões. 

 A 1ª fase da OBMEP será realizada em 7 de junho e os classificados para a 

próxima etapa realizarão a prova da 2ª fase em 8 de outubro. 

 As provas são preparadas de acordo com o grau de escolaridade do estudante: 

Nível 1 (6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (Ensino Médio). 

 

A divulgação dos aprovados para a segunda etapa será feita em 2 de 

agosto e a divulgação dos premiados em 20 de dezembro. Os estudantes 

premiados com medalha de ouro, prata ou bronze serão convidados a participar 

do Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.) como incentivo e promoção do 

desenvolvimento acadêmico. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 



Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 
Telefone: (19) 3491-9200 

E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 

                                                                                                                         Responsável:  

Luiz Henrique Semente 

PCNP de Matemática 
 

De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 

mailto:decap@educacao.sp.gov.br

