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Inscrições Para Primeira Olimpíada Mirim. 
 

Prezados(as),  

 

A D.E., por meio de seu Núcleo Pedagógico, divulga a maior olimpíada 

científica do país, a OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas) que pretende identificar talentos ainda mais jovens na matemática. A 

organização está lançando a Olimpíada Mirim, primeira competição científica da 

área voltada para estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Escolas 

públicas municipais, estaduais e federais de todo o Brasil.  

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas entre 2 de maio a 16 

de junho pelas escolas no site da Olimpíada Mirim - OBMEP, que será 

disponibilizado em breve, assim como o regulamento. O responsável pela 

candidatura deve informar o número total de estudantes participantes por nível: 

Mirim 1 (2º e 3º anos do Ensino Fundamental) e Mirim 2 (4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental). Não é necessário fazer a inscrição nominal de cada 

estudante. 

A Olimpíada Mirim será realizada em duas fases, ambas aplicadas pelas 

escolas. A 1ª fase ocorre em 30 de agosto e consiste em uma prova classificatória 

composta de quinze questões objetivas (múltipla escolha). Estudantes 

classificados nesta etapa poderão participar da 2ª fase, em 11 de outubro, 

também composta de quinze questões objetivas. O conteúdo das provas 

corresponde ao grau de escolaridade dos estudantes, que são divididos em dois 

níveis: Mirim 1 e Mirim 2. 

 

São objetivos da Olimpíada Mirim - OBMEP: 

✓ Estimular e promover o estudo da Matemática no Brasil; 

✓ Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando 

que um maior número de estudantes brasileiros(as) possa ter acesso a 

material didático de qualidade; 

✓ Promover a difusão da cultura matemática; 

✓ Identificar jovens talentos; 

✓ Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, 

contribuindo para a sua valorização profissional; 

✓ Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. 

http://www.obmep.org.br/
https://olimpiadamirim.obmep.org.br/
https://olimpiadamirim.obmep.org.br/regulamento
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Danilo Caetano – PCNP Matemática – Tel: 2461-5785 

Ester dos Santos – PCNP Anos Iniciais – Tel: 2461-5694 

Marcelo Navarro – PCNP Matemática – Tel: 2461-5685 

 

 

Gislaine Lagareiro 

Diretora Núcleo Pedagógico 

degnonpe@educacao.sp.gov.br 
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