Comunicado Nº 10/2020
Direção
Recife, 10 de março de 2020.

OLIMPÍADAS DE CONHECIMENTO E CONCURSOS 2020
Prezada Família:
O melhor caminho para um desenvolvimento saudável dos seres humanos e dos ambientes em que habitam é a
educação. O mundo atual estimula nas pessoas a possibilidade de aprendizagens novas e permanentes, devido às mudanças que
ocorrem, no cotidiano, em uma velocidade surpreendente.
Neste caminho, o Colégio Marista São Luís propõe a seus(suas) educandos(as) a participação em olimpíadas do
conhecimento e concursos de redação e desenho, ampliando as aprendizagens e despertando o interesse de cada um(a) deles(as) a
partir das possibilidades que essa participação traz.
Em 2019, a participação de nossos(as) educandos(as) se deu em 13 (treze) olimpíadas em diversas áreas do
conhecimento, coordenadas e orientadas por diversos profissionais da instituição, totalizando 40 (quarenta) estudantes
medalhistas, sendo 10 (dez) medalhas de ouro, 16 (dezesseis) de prata, 14 (quatorze) de bronze e 05 (cinco) menções honrosas.
Estas olimpíadas não trazem apenas a premiação de medalhas ou menções honrosas, mas, também, garantem aos (às)
educandos(as) a possibilidade de participação em atividades científicas nacionais e internacionais, com o aprimoramento de seus
estudos e a oportunidade de ingresso em instituições de ensino superior.
Acreditando na participação de nossos(as) educandos(as) nas diversas olimpíadas como forma de fortalecer a
aprendizagem e contribuir com a construção do projeto de vida de cada educando(a), o Colégio Marista São Luís propõe estas e
outras olimpíadas, que acontecerão ao longo do ano letivo de 2020.

OLIMPÍADAS/CONCURSOS

INSCRIÇÕES NA ESCOLA

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas e Privadas

OBMEP 2020

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
OBA 2020

01/03 a 10/03
01/03 a 10/03

DATAS DAS PROVAS / ENVIO DO CARTÃO
REDAÇÃO OU DESENHO
1ª fase - 26/05
2ª fase - 06/09
15/05/2020
1ª fase - 13/03
2ª fase - 05/04

Olimpíada Brasileira de Biologia

OBB 2020

01/03 a 10/03
Seletiva Internacional
(data a confirmar)

12° Concurso de redação e desenho da CGU

2020

01/03 a 20/08

20/08

01/03 a 10/03

-

49º Concurso Internacional de redação de cartas
[Educando(a) com até 15 anos de idade, 11 meses e
29 dias, completados até o dia 05 de maio de 2020].
Atenciosamente,
Lucielma Ribeiro

Juscelino Reis

Vice-Diretora Educacional

Laboratorista
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