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OBMEP – OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA 

Às famílias do Ensino Fundamental 2 

 

Prezadas famílias 

 

Neste ano, o Colégio Anglo 21 participará da 14ª OBMEP - Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas.  

 

A OBMEP é uma realização do Governo Federal (por meio do Ministério da Educação e 

do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) e voltada a todas as 

escolas do país, públicas ou privadas. 

 

A Olimpíada é composta de duas fases, a primeira das quais ocorrerá, em todas as 

escolas participantes, na próxima terça-feira, 5/6. Os alunos inscritos terão 2,5 horas 

para fazer a prova (das 13:00 às 15:30), composta de questões de múltipla escolha 

que exploram o raciocínio matemático, mais do que conteúdos específicos. Há uma 

prova especificamente para 6º’s e 7º’s anos, outra para 8º’s e 9º’s, e outra para o 

Ensino Médio. 

 

No dia 13/8, a organização da OBMEP divulgará os classificados para a segunda fase, 

que ocorrerá no dia 15/9, um sábado, em local a ser divulgado. Os premiados serão 

conhecidos no dia 21/11. 

 

Todos os alunos que fizerem a prova na próxima terça-feira receberão um certificado 

de participação na primeira fase, independentemente de terem se classificado para 

a segunda fase ou não.  

 

Todas as informações a respeito da OBMEP podem ser conhecidas no site: 

http://www.obmep.org.br 

 

Hoje os alunos de todas as turmas se inscreveram para participar da Olimpíada. 

Aqueles que não puderam se inscrever hoje, poderão fazê-lo na segunda-feira, 4/6, 

no máximo até as 13:00. Basta procurarem a Vania, pessoalmente.  

 

Nos foram enviadas ao todo 40 provas para os alunos do Ensino Fundamental 2 (20 

provas de 6ºs e 7ºs anos e 20 provas de 8ºs e 9ºs anos). Caso tenhamos mais alunos 

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


inscritos do que isso, o combinado com eles é que faremos um sorteio. Caso tenhamos 

menos, convidaremos aqueles que ainda não tiverem se inscrito. 

 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

Daniel Vieira Helene 

Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2 
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