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Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  

 

 

Compreendendo a importância e a necessidade de oferecer estratégias e recursos para 

construção e ampliação das aprendizagens de nossos estudantes, encaminhamos em anexo 

folder e cartaz de divulgação, referente à 2ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE 

MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS – OBMEP 2019 – NÍVEL A.  
 

O evento é realizado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e 

tem o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e do Ministério da Educação (MEC). 

 

Poderão participar estudantes de turmas de 4º e 5º dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e estudantes de turmas de EJA correspondentes – Módulo III. As inscrições são 

gratuitas e serão feitas, exclusivamente, pela Secretaria de Educação no período de 16 de 

setembro a 04 de outubro de 2019. Nesse sentido, as escolas interessadas em participar 

deverão encaminhar e-mail para a divisãodosanosiniciais@gmail.com constando as seguintes 

informações: 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais esclarecimentos, contactar a Divisão dos Anos Iniciais (DAI) através do 

telefone 3355-5962/5963, ou e-mail divisaodosanosiniciais@gmail.com, na pessoa de Daniele 

Miranda. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

  

Atenciosamente, 

 

 

ÁQUILA CABRAL DE MELO 
Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

- Nome da unidade educacional; 

- Quantitativo de turmas e nomes dos estudantes participantes em cada ano; 

- No caso de unidades que tenham turmas da modalidade EJA - Módulo III do Ensino 

Fundamental, informar o número de turmas e distribuir o quantitativo de estudantes no 

geral do 4º ou 5º ano, considerando o perfil da turma. 
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