Parnamirim, 17 de março de 2017.
Srs. Pais e Responsáveis,
Nossos Cumprimentos.
Dando prosseguimento à nossa caminhada pedagógica em busca do
constante aprimoramento acadêmico de nossos jovens, agrada-nos
comunicar-lhes a realização da Olimpíada Brasileira de Matemática, a
realizar-se no dia 06 de junho de 2017, no Colégio Salesiano Dom
Bosco.
O referido evento tem, dentre outros objetivos, promover a difusão da
cultura e do saber matemático, entre estudantes dos ensinos
Fundamental e Médio, que sonham com o ingresso nas áreas científica e
tecnológica.
As inscrições realizar-se-ão até o dia 23 de março do ano corrente,
na Central de Atendimento da nossa escola, mediante pagamento da
taxa de R$ 4,00 (quatro reais), conforme estabelece regulamento que
normatiza a referida olimpíada.
Seguros de que obteremos a melhor acolhida para essa nossa
iniciativa, nos firmamos.
Atenciosamente,
Profª. Gracinha Ramos
Coordenadora-Geral.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha de inscrição para a Olimpíada Brasileira de Matemática - OBM
Nome: _____________________________________________________
Série/Ano: ___________ Turma: ______ Turno: ____________________
Valor: R$ 4,00
_________________________________
Ass. do Responsável
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