Carta 048/2018

Salvador, 23 de março de 2018.

Aos
Senhores Pais
de Alunos do 7o e 8o anos EF - Vespertino
Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas - OBMEP.
Prezados Senhores:
Vimos, pela presente, informar-lhes que o Colégio São Paulo participará da Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas e Privadas - OBMEP e que nossos alunos manifestaram interesse em participar das referidas atividades.
Esclarecemos-lhes que a 1a etapa da Olimpíada ocorrerá no dia 05 de junho do corrente ano, das 14h às 17h, em
nosso Colégio.
Visando preparar os alunos interessados, o Colégio São Paulo oferecerá um curso preparatório, sem ônus financeiro
para as famílias, que será iniciado no próximo dia 16 de abril do corrente ano. Os cursos serão ministrados pelo
Professor Nemertes, seguindo ao cronograma abaixo:
TURMAS
7o ano
8o ano

INICIO
16/04
18/04

DIA DA SEMANA
segunda-feira
quarta-feira

HORÁRIOS
das 7h às 8h40min
das 7h às 8h40min

Para efeito de organização da atividade, reservamos o período de 26 a 27/03 para que o(a) aluno(a) interessado(a)
entregue a sua inscrição, na sala da auxiliar de supervisão do 7o e 8o anos, com Selmara, localizada no 2o andar,
devidamente assinada por seu Responsável e assinalada com um X a sua participação no curso preparatório e ou na prova
do OBMEP.
Certos de contarmos com o incentivo dos Senhores para que seus filhos participem da Olimpíada, renovamos nosso
apreço e consideração.
Atenciosamente,

Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota da Silva dos Santos
Diretora

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA A PROVA DA PRIMEIRA FASE DA OBMEP E/OU NO CURSO
PREPARATÓRIO - 2018
Autorizo o(a) aluno(a) __________________________________________________ do ______EF, turma ________a
realizar a sua inscrição:
(
(

) NO CURSO PREPARATÓRIO e/ou
) NA PROVA DA OBEMEP.
Salvador, ____ de março de 2018.
_____________________________________
Assinatura do Responsável pelo(a) aluno(a)

