Carta 076/2019

Salvador, 11 de abril de 2019.

Aos
Senhores Pais
De alunos do 6o ano à 3a série do EM
Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Programa de Premiação - Olimpíadas de Conhecimento.
Prezados Senhores:

Vimos informar-lhes que o Colégio São Paulo criou o Programa de Premiação de Alunos pela Participação
em Olimpíadas de Conhecimento - 2019, cujo Regulamento encontra-se publicado no Portal do Colégio na
internet e cujas finalidades são estimular a participação dos alunos nas referidas Olimpíadas e enfatizar para
eles a importância do conhecimento como base fundamental para seu desempenho nas atividades escolares e
socioculturais em seu processo de formação.
Esclarecemos-lhes que, em cumprimento ao que estabelece o Art. 11 do citado Regulamento, o(a) aluno(a)
que obtiver medalha de ouro em qualquer das Olimpíadas nele relacionadas, que forem realizadas no corrente
ano letivo de 2019, fará jus a título de Premiação pelo seu desempenho no certame, ao desconto de 10% (dez
por cento) no valor das parcelas mensais da sua específica anuidade escolar, no ano/série em que estiver
matriculado(a) no ano letivo de 2020, cumulativamente com qualquer outro benefício que, porventura, ele(a)
venha a possuir na anuidade escolar.
Em face da 3a série do EM ser a última série da Educação Básica, o(a) aluno(a) desta série que obtiver
medalha de ouro em qualquer uma daquelas Olimpíadas em que participar durante o ano letivo de 2019, fará
jus a uma Premiação especial, representada pela isenção do pagamento da última parcela da sua específica
anuidade escolar deste mesmo ano de 2019, também independentemente de qualquer outro benefício que,
porventura, ele(a) já possua na anuidade escolar deste ano letivo.
Outrossim, com o objetivo de melhor prepará-los para participarem dessas Olimpíadas de Conhecimento, o
Colégio São Paulo oferecerá aos alunos que em algumas delas se inscreverem cursos preparatórios de curta
duração, opcionais e sem qualquer ônus para os Senhores.
Ao tempo em que desejamos aos nossos alunos que aproveitem as oportunidades que lhes são oferecidas em
decorrência desse Programa, uma vez que a sua participação é espontânea e opcional, esperamos que os
Senhores os incentivem a participar do multicitado Programa de Premiação e apresentamos-lhes votos de
estima e consideração.
Atenciosamente,
Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota da Silva dos Santos
Diretora

