
 
 

Brasília, 16 de fevereiro de 2022 

 
COMUNICADO PROJETO TOPS 

17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escola Públicas e  
Privadas (OBMEP) de 2022 

 
            
          Caros Alunos, Srs. Pais/Responsáveis, 
 
 O projeto Treinamento Olímpico do Perpétuo Socorro (TOPS), visando à preparação para a 
Primeira Fase e para a Segunda Fase da 17ª Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP), contará com um encontro semanal, por nível, com duração, aproximada, de 1 
hora com horários pré-definidos, a ocorrerem nas dependências do Colégio Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro.  
 

Requisitos 

 Nível 1: estar cursando o 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental; 

 Nível 2: estar cursando o 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental; 

 Nível 3: estar cursando o Ensino Médio.  
 
Carga horária  

 Nível 1: Um encontro por semana, com duração, aproximada, de 1 hora cada; 

 Nível 2: Um encontro por semana, com duração, aproximada, de 1 hora cada; 

 Nível 3: Um encontro por semana, com duração, aproximada, de 1 hora cada. 
 
Orientação aos alunos 
O atendimento e orientação aos alunos será de responsabilidade do professor Rubens Júnior. 
 
Exame de Seleção 
Os alunos interessados em participar do Projeto Tops realizarão uma prova de seleção visando 
preencher as vagas disponíveis para cada nível da competição. Sendo assim, serão destinadas 15 
vagas para alunos de nível 1 (alunos do 6º e 7º Ano), 15 vagas para os alunos de nível 2 
(alunos de 8º e 9º Ano) e, também, 15 vagas para os alunos de nível 3 (alunos do Ensino 
Médio). 

 
Data da prova de seleção para o Projeto TOPS 
A prova de seleção para o Projeto Tops ocorrerá no dia 21/02/2022 (segunda-feira), das 14h30min 
às 17h, nas dependências do Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (auditório) e contará com 
20 questões de múltipla escolha, sendo o valor de cada questão igual a 1 ponto. Em caso de empate 
na pontuação, o critério de desempate será de acordo com o acerto das questões em ordem 
decrescente. Ou seja, em caso de empate, o critério de desempate será o acerto da 20ª questão, da 
19ª questão, da 18ª questão, e assim por diante. O resultado da prova de seleção estará 
disponível no mural da escola na data prevista de 24/02/2022. E o início das aulas do Projeto 
TOPS está marcado para o dia 08/03/2022 (uma terça-feira). 

 



 
 

Inscrições para o Projeto Tops 
As inscrições para o Projeto Tops serão realizadas por meio de um formulário Google preenchido 
pelo responsável, no período de 16 a 18/02/22. O formulário será enviado do grupo de pais do 
watts no dia 16/02 sendo que o mesmo deve ser preenchido até dia 18/02. 

 
E-MAIL para contato 
Em caso de dúvidas e assuntos relacionados ao Projeto TOPS, os alunos e/ou responsáveis devem 
entrar em contato com o professor Rubens Júnior pelo e-mail treinamentoolimpicoppt@gmail.com  

 
Data das Provas da 17ª OBMEP 
 
1ª Fase da OBMEP: 07/06/2022. 
2ª Fase da OBMEP: 08/10/2022. 

 
Horários dos encontros 
Os horários dos encontros destinados a cada nível, para os alunos aprovados na prova de seleção, 
visando a prova da Primeira Fase estão detalhados nas tabelas a seguir. 
 

Para os alunos do turno Matutino:   Para os alunos do turno Vespertino:  

Nível 1    Quinta-feira das 14h às 15h  

Nível 1 Quarta-Feira das 8h às 8h55 Nível 2    Terça-feira das 14h às 15h  

Nível 3    Segunda-feira das 14h às 15h  

 
Para grandes sonhos, infinitas possibilidades, e o Perpétuo caminhará com você! Acredite! 

 
Valéria Gondim                           Rubens Junior 

Coordenadora do Seg. III         Prof. Matemática do EF e EM 

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

AUTORIZAÇÃO – OBMEP 
 (Para participar, entregar esse preenchido até dia 16/02/2022 no SAE) 

 
 

Eu, ___________________________ responsável pelo(a) aluno(a)__________________________ 

Turma: __________________, autorizo participação na realização da prova seletiva para OBMEP, 

que será realizada no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dia 17/02/2022, em turno 

contrário ao da aula, das 14h15min às 17h30min. 

Assinatura: _________________________________________________ Data: _____/02/2022 
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