
 

 

 

Salvador, 04 de Abril de 2022. 

 

Senhores Pais, Mães, Responsáveis e Alunos, 

 

O descontrole financeiro, decorrente da falta de educação financeira, causa enormes transtornos 

para pessoas, famílias, empresas e, consequentemente, para o país.  

 

Segundo a  BNCC, a escola é um espaço privilegiado de discussões acerca da Educação 

Financeira em sua grade curricular como assunto transversal, projeto e competições. Alguns 

especialistas acreditam que é necessário que, desde jovens, as pessoas tenham acesso a esse 

assunto.  

 

Vale ressaltar, que com o avanço de Bancos Digitais, PIX e outras modernidades, nunca foi tão 

importante saber como lidar com o dinheiro, entender sobre investimentos e até mesmo como 

traçar um planejamento de longo prazo, incluindo a aposentadoria.  

 

Sendo assim, convidamos você aluno e família, à participar da  OBMF 2022 – Olimpíada de 

Matemática Finaceira que é uma realização da Seleta Educação entidade educacional onde visa 

ajudar escolas, alunos e mestres de todo Brasil. O objetivo da OBMF é identificar talentos, 

desenvolver o potencial de alunos e mestres, compartilhar conhecimentos, aprimorar habilidades 

e premiar. 

 

A OBMF é destinada para alunos regularmente matriculados do 6° Ano ao Ensino Médio em 

escolas públicas ou privadas, devidamente registradas no MEC, de acordo com as modalidades: 

 

• Nível 1: Alunos do 6º e 7º anos; 
• Nível 2: Alunos do 8º e 9º anos; 
• Nível 3: Alunos do Ensino Médio. 

 
A inscrição custa R$ 39,00, e será feita pelo próprio aluno ou seu responsável até o dia 

15/04/2022 no site seletaeducacao.com.br/obmf . Só serão aceitas inscrições dentro da data limite.  

 

Aplicação da OBMF 2022 em fase única online, acontece dia 24/04, constando 20 questões 

ABDCE e com duração de 90 minutos. Prova disponível das 7h às 17h. O acesso à prova e 

conteúdos exclusivos para inscritos será feito pela Área do aluno em nosso do nosso site 

seletaeducacao.com.br/obmf  

 

Breve, informaremos o cronograma das oficinas preparatórias. 

 

Pedimos que confirme sua participação no formulário abaixo. 

https://forms.gle/wznSiUKWGmaZvtAQ7 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica do Ensino Fundamental II e Ensino Médio 
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