
Registro PIBID Matemática - 2017 

COLABORADORES DA 13ª OBMEP NA EELAS E MONITORIA  

Os bolsistas do PIBID Subprojeto de Matemática corroboraram na divulgação, aplicação 

e correção das provas da 13ª Olímpiada de Matemática das Escolas Públicas na escola 

participante EELAS. 

A OBMEP acontece em duas fases sendo a primeira constituída por uma prova objetiva 

(múltipla escolha) realizada por todos os alunos inscritos e outra por uma prova discursiva 

aplicada aos alunos selecionados pelas escolas para a segunda fase de acordo com os 

critérios estabelecidos pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada 

(IMPA) com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). Neste ano de 2017, a 

escola EELAS teve 993 alunos participantes da primeira fase realizada no último dia 06.  

Os alunos inscritos na OBMEP são divididos em três níveis de acordo com o seu grau de 

escolaridade: 

Nível I: alunos matriculados no 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental; 

Nível II: alunos matriculados no 8º e 9º ano do Ensino Fundamental; 

Nível III: alunos matriculados em qualquer ano do Ensino Médio. 

A escola EELAS selecionou um total de 60 alunos para a segunda fase, que acontecerá 

no dia 16 de setembro próximo, sendo 12 alunos do nível I, 16 alunos do nível II e 32 

alunos do nível III.  

A exemplo de anos anteriores, tem-se a expectativa de que a escola EELAS terá destaque 

pela conquista de medalhas e menção honrosa por nossos alunos. Os premiados serão 

divulgados no mês de novembro. 

 

No ano de 2016 a escola participante teve 21 alunos premiados na 12ª OBMEP, a escola 

EELAS publicou - www.facebook.com/escolaeelas/posts/469758143404076  

“Premiação EELAS pela participação na 12ª OBMEP e 3° lugar no Rapid Game” 

 
Foto 01: Equipe gestora, Professores e alunos premiados na 12ª OBMEP na EELAS 

http://www.facebook.com/escolaeelas/posts/469758143404076


 

Foto 02: Jornal da EELAS 

Também foi noticiado em Jornal: 

ESCOLAS PÚBLICAS – Por mais um ano, a escola Líbero de 

Almeida Silvares (EELAS) é destaque nos resultados da 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

(OBMEP). Vinte e um alunos da escola foram premiados entre 

medalhas e menções honrosas. 

http://oextra.net/materias/4072/retrospectiva-2016-parte-2  

Fotos da Premiação da 12ª OBMEP 2016 ocorrido em 2017 

 

Foto 03: alunos que compareceram a entrega da premiação 

http://oextra.net/materias/4072/retrospectiva-2016-parte-2


 

 

Foto 04: aluna premiada do 7º ano  

 



 

Foto 05: Coordenadora e Professora da EELAS com alunos premiadas na OBMEP 

Resultado da 13ª OBMEP em 2017 que irão receber a premiação em 2018. 

Os alunos bolsistas foram monitores dos alunos da escola participante na Visita Técnica 

ao Observatório Astronômico da Unesp de Ilha Solteira em outubro de 2017, 

acompanhados da professora supervisora. 

Segue fotos da visita a UNESP. 

 

Foto 06: Monitoria a Visita Técnica ao Observatório da UNESP 



 

Foto 07: Monitoria a Visita Técnica ao Observatório da UNESP 

 

 

 

 

Foto 08: Monitoria a Visita Técnica ao Observatório da UNESP 

 



 

Foto 09: Monitoria a Visita Técnica ao Observatório da UNESP 

 


