Comunicado /2019
Olimpíada Brasileira de Física 2019
Parnamirim, 07 de maio de 2019.
“Educação é coisa do coração”.
Dom Bosco
Senhores Pais ou Responsáveis,
Cordiais saudações.
Dando prosseguimento à nossa caminhada pedagógica, em busca do
constante aprimoramento acadêmico de nossos educandos (as), agrada-nos
comunicar-lhes a realização da OBF - Olimpíada Brasileira de Física.
A OBF objetiva despertar e estimular o interesse pela Física; proporcionar
desafios aos estudantes; identificar os estudantes talentosos em Física, preparandoos para as olimpíadas internacionais e estimulando-os a seguir carreiras científicotecnológicas.
Para a primeira fase, proporcionaremos aos inscritos duas aulas em
preparação para a Olimpíada.
Eis o cronograma das atividades:
Atividade

Data

Aula preparatória

08/05, quartafeira

Aplicação
da 09/05, quintaprova da 1ª fase
feira

Hora

Local

Das 14h00 às
15h40

Sala 306 - Salesiano
Dom Bosco

Das 14h00 às 19h

Sala 306 - Salesiano
Dom Bosco

Para os momentos de atividade no Colégio, os alunos deverão estar
devidamente fardados.
Seguros de que obteremos a melhor acolhida para essa nossa iniciativa,
firmamo-nos.
Atenciosamente,
Ana Cristina Lopes
Coordenadora-Geral
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