Carta 077/2018

Salvador, 02 de maio de 2018.

Aos
Senhores Pais
de Alunos do 8o e 9o anos do EF
do Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Olimpíada Brasileira de Química Júnior - OBQJr
Prezados Senhores:
Vimos, pela presente, comunicar-lhes que o Colégio São Paulo está inscrito na Olimpíada Brasileira
de Química Júnior – OBAQjr. Trata-se de um evento realizado, para os alunos do 8o e 9o anos do EF,
em todos os estados brasileiros. Nossos alunos do 8o e 9o anos que manifestarem interesse, em
participar da referida atividade, estarão representando o nosso Colégio.
Visando melhor prepará-los, ofereceremos um curso preparatório, sem ônus financeiro para as famílias,
que será ministrado pelo professor Álvaro Filho, no período de 18 de maio a 20 de julho do corrente
ano, às sextas-feiras, das 13h30min às 15h10min, nas seguintes datas: 18 e 25/05; 08/06; 13 e 20/07.
Esclarecemos que está prevista a realização da 1a FASE da OBQJr, para o próximo dia 04/08/2018,
(sábado), às 14 horas, no Colégio São Paulo.
Os alunos aprovados na 1a fase participarão, novamente, de um curso preparatório que deverá ter início
ainda em agosto e se estenderá até setembro.
Para efeito de organização da atividade, reservamos o período de 04 a 14/05 para que o(a) aluno(a)
interessado(a) entregue a sua inscrição em anexo, devidamente assinada por seu Responsável, no
Setor de Supervisão Pedagógica do Ensino Médio, com as Sras. Suede ou Deise, localizado no 2o andar.
Certos de contarmos com o apoio e incentivo dos Senhores na participação de seu(sua) filho(a), nessa
importante olimpíada de conhecimento, renovamos nosso apreço e consideração.
Atenciosamente,

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


FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO PREPARATÓRIO – OBQJr 2018.
Eu__________________________________ responsável por _________________________________
aluno(a) do _____ Ano do EF, Turma ______, autorizo a sua inscrição no curso preparatório da OBQJr
a ser realizado, no Colégio São Paulo, no período de 18 de maio a 20 de julho do corrente ano, das
13h30min às 15h10min.
Salvador, _____ de maio de 2018.
_____________________________________
Assinatura do Responsável pelo(a) aluno(a)

