Integração das Olimpíadas Nacionais (OBM + OBMEP)

"A matemática, senhora que ensina o homem a ser simples e modesto,
é a base de todas as ciências e de todas as artes." Malba Tahan
Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis,
Criada em 2005, a OBMEP (Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas) pôs as competições científicas no
centro da pauta nacional de educação. A OBMEP alcançou quase 18 milhões de alunos e mais de 47 mil escolas,
em praticamente todos os municípios brasileiros. Nesse período, promoveu a descoberta de inúmeros jovens
talentosos e a melhoria do ensino da Matemática no Brasil.
Concursos do gênero existem no país desde os anos 1970, quando foi lançada a OBM (Olimpíada Brasileira de
Matemática), por iniciativa da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).
Os colégios particulares estão convidados a participar da OBMEP, antes destinada apenas a alunos de escolas
públicas. A OBMEP continuará a premiar com medalhas 6.500 alunos de escolas públicas, mas também destinará
medalhas a estudantes de escolas particulares (75 ouros, 225 pratas e 675 bronzes).
Todos os alunos inscritos terão aulas preparatórias nos meses de março a maio. O calendário das aulas seguirá
posteriormente.
Ressaltamos que não será cobrada nenhuma taxa extra para este serviço.
O único investimento será a disposição para participar das aulas e o tempo dedicado ao estudo do conteúdo, para
que esta fase seja satisfatória para todos os alunos.

Os alunos que desejarem participar da olimpíada deverão efetivar a inscrição na direção pedagógica até
o dia 13/02 (quinta-feira), mediante o pagamento da taxa de R$ 4,00 ( quatro reais).
Os alunos participantes da OBMEP 2019 serão divididos em 3 (três) níveis, de acordo com o seu grau de escolaridade:

Nível 1 – alunos matriculados em 2019 no 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental.
Nível 2 – alunos matriculados em 2019 no 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental.
Nível 3 – alunos matriculados em 2019 em qualquer ano do Ensino Médio.
A OBMEP 2019realizar-se-á em 2 (duas) etapas:
Primeira Fase: aplicação de prova objetiva (múltipla escolha) a todos os alunos inscritos pelas escolas.
Segunda Fase: aplicação de prova discursiva aos alunos selecionados pelas escolas para a Segunda Fase, segundo
os critérios de classificação descritos no Regulamento da OBMEP.

Conte conosco. Desejamos sucesso para todos os participantes!
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica do 6º ao 9º ano e Ensino Médio
Salvador, 08 de fevereiro de 2019
71 3257-8282 | www.vitoriaregia.net | fale@vitoriaregia.net

Acesse o site www.obmep.org.br
e conheça um pouco mais sobre a olimpíada.

