
 
COMUNICADO 011 – 03/03/2020 

De: Coordenação Pedagógica 

Para: Pai, Mãe e/ou Responsáveis por Alunos(as) do Ensino Fundamental- Anos Finais e do Ensino Médio 

Assunto: Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP) 

 

Prezados Pai, Mãe e/ou Responsável, 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP) tem como objetivos 

principais “interferir decisivamente em prol da melhoria do ensino de Matemática no Brasil”, assim como 

“descobrir jovens com talento matemático”. 

Nesse sentido, a OBMEP 2020 é dirigida aos (às) alunos(as) do Ensino Fundamental- Anos Finais e 

Ensino Médio, de Escolas Públicas - Municipais, Estaduais e Federais, e Escolas Privadas, bem como aos 

respectivos Professores, Escolas e Secretarias de Educação. 

Aos discentes que obtiverem as melhores pontuações finais, serão concedidos prêmios, a saber: Medalhas 

de Ouro, Medalhas de Prata e Medalhas de Bronze, assim como certificados de Menção Honrosa. 

A OBMEP 2020 realizar-se-á em duas etapas: 

- Primeira Fase (26 de Maio): aplicação de prova objetiva (múltipla escolha) a todos(as) os(as) alunos(as) 

inscritos pelas escolas. 

- Segunda Fase (26 de Setembro): aplicação de prova discursiva aos (às) alunos(as) selecionados(as) 

pelas escolas para a Segunda Fase, segundo os critérios de classificação. 

Considerando que a referida atividade é de grande valia no contexto educativo dos(as) alunos(as) do 

CAOP, para a efetivação da Inscrição, solicita-se o valor de R$ 4,00 (Quatro Reais), a ser entregue, 

impreterivelmente, até o dia 13/03/2020 (sexta-feira) à Funcionária Dáphne Meireles (Setor de 

Comunicação). 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Pedagógica 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

Termo de Ciência/Autorização 
Preencher e devolver a Autorização e o valor até o dia 13/03/20, impreterivelmente, no Setor de Comunicação. 

 

Eu, __________________________________________________________________________, autorizo meu(minha) 

filho(a) _________________________________________________________________________________, portador 

da C.I.: ____________________________________________, da turma do(a) _________________ do Segmento 

_____________________, a participar da OBMEP 2020. 

___________________________________________ 
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 

Ouro Preto, ___ de _________ de 2020. 
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