Carta 131/2018
2018.

Salvador, 06 de junho de

Aos Senhores
Pais de Alunos do Clube de Robótica
Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Olimpíada Brasileira de Robótica 2018- Etapa Regional.
Prezados Senhores:
Vimos, pela presente, comunicar-lhes que seu(sua) filho(a) foi convidado para participar da
Olimpíada Brasileira de Robótica- Etapa Regional (OBR) 2018.
A referida atividade, apoiada pelo CNPQ, tem como finalidade promover e divulgar o
desenvolvimento e o avanço tecnológico em Robótica e Mecatrônica no país. A participação já
representa para os alunos um importante aspecto para seu currículo. Uma medalha regional ou
nacional facilitará o ingresso em Universidades nacionais e estrangeiras, em futuro próximo.
O evento acontecerá no próximo dia 08 de junho de 2018, no Colégio São Paulo, às 13h30min,
na sala 02, localizada no térreo do nosso Colégio.
Essa fase é a classificatória I para a Etapa Nacional da OBR 2018, que ocorrerá no mês de
novembro do corrente ano, em João Pessoa – PB, sendo esta, parte da Competição Brasileira
de Robótica (CBR 2018) e se configurando, também, categoria oficial da RoboCup Brasil,
chamada de RoboCup Junior.
Caso os senhores concordem com a participação do seu(sua) filho(a), por gentileza devolva a
autorização abaixo, até o dia 07 de junho, na Central de Matrículas.
Certo de contarmos com a participação do seu(sua) filho(a), renovamos nosso apreço e
consideração.
Atenciosamente,
Colégio São Paulo
Maria do Socorro da Silva dos Santos
Diretora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO AO COLÉGIO SÃO PAULO
Autorizo o(a) aluno(a) .......................................................................................... do .......
ano do EF, turma .........., a participar da Olimpiada Brasileira de Robótica 2018 - Etapa
Regional, que será realizada no dia 08 de junho de 2018.
Salvador, ...... de ..................... de 2018.
_______________________________
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