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Comunicado Nº 21/2021 

Pré-Médio e Ensino Médio 

Recife, 15 de março de 2021. 
 

OPEQ - OLIMPÍADA PERNAMBUCANA DE QUÍMICA 2021 
 

Prezada Família/Querido(a) Estudante: 
 

O Colégio Marista São Luís vem propondo e estimulando estratégias para o desenvolvimento da 

educação com padrão de excelência. Nesse novo modelo, precisamos nos manter conectados e ligados a 

tudo aquilo que nos auxilia na construção de novas aprendizagens. Desta forma, todos os anos, 

ferramentas educacionais são propostas aos(às) estudantes a fim de auxiliá-los(as) em suas escolhas, 

sendo uma delas a participação em olimpíadas de conhecimento. 

 Desta vez, é a hora de informar sobre a Olimpíada Pernambucana de Química, a OPEQ. A Olimpíada 

terá uma única fase, que acontecerá no dia 28 de março, de forma on-line, tendo como público-alvo os(as) 

estudantes do Ensino Médio (1º ao 3º ano). Para participar, é preciso acessar o 

site:  http://pe.inscricoes.obquimica.org/ ou o QR code abaixo. A prova terá duas horas de duração. 

Esta olimpíada é seletiva para a Olimpíada Brasileira de Química 2021 e a Olimpíada de Química 

Norte Nordeste 2021. 

As inscrições acontecem até o dia 21/03/2021. 

Caso existam dúvidas, o colaborador a seguir poderá auxiliar você e seu(sua) filho(a). 

 

COLABORADOR E-MAIL 

Juscelino Reis Barbosa Junior jrbjunior@marista.edu.br 

 

Segue o passo a passo para acessar as provas no dia 28 de março: 

 

1. O(A) estudante deverá acessar o site: http://pe.inscricoes.obquimica.org/ ou o QR 

Code ao lado. 

2. Após acessar o site ou o QR Code, as provas estarão disponibilizadas na página 

do(a) usuário(a). 

3. O(A) estudante fará o login para acessar a prova e terá 2 horas para respondê-la 

no formato digital. 
 

Agradecemos por seu envolvimento junto ao(à) seu(sua) filho(a). 
 

Atenciosamente, 
 

Lucielma Ribeiro Ana Cristina R. Santos 

Vice-Diretora Educacional Coordenadora Pedagógica  NAP IV 

 
 

 

S:\Fábio\Marista 2021\Coordenação\Ana Cristina\Comunicado Nº 21 - OPEQ - Olimpíada Pernambucana de Química 2021 - 12.03 corrigido por Denise.docx 

http://pe.inscricoes.obquimica.org/
http://pe.inscricoes.obquimica.org/

