COMUNICADO 042 – 04/06/2018
De: Coordenação Pedagógica
Para: Mãe, Pai/Responsável por Alunos(as) da 3ª Série do Ensino Médio
Assunto: OBMEP/ 2018, Simulado e AIR

Prezado(a) Pai, Mãe e/ou Responsável por Aluno(a) da Terceira Série do Ensino Médio,
Atentem-se para as seguintes informações, referentes a algumas atividades que estavam previstas
para o período de 28/05/2018 a 30/05/2018, e, necessariamente, foram remarcadas. Evidenciamse três aspectos, a saber:
1.º) A OBMEP 2018 é dirigida aos alunos do Ensino Fundamental e aos alunos do Ensino Médio,
de Escolas Públicas Municipais, Estaduais e Federais, e Escolas Privadas, bem como aos
respectivos Professores, Escolas e Secretarias de Educação.
É sabido e foi esclarecido em Comunicado anterior que a OBMEP 2018 realizar-se-á em 2 (duas)
etapas:
- Primeira Fase (5 de Junho): aplicação de prova objetiva (múltipla escolha) a todos os alunos
inscritos pelas escolas.
- Segunda Fase (15 de Setembro): aplicação de prova discursiva aos alunos selecionados pelas
escolas para a Segunda Fase, segundo os critérios de classificação.
Considerando que a referida atividade é de grande valia no contexto educativo dos(as) alunos(as),
reafirma-se que a Avaliação correspondente à 1.ª Fase da OBMEP será realizada no horário de 13
horas e 30 minutos às 16 horas, do dia 05/06/2018, no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto.
2.º) O Simulado será realizado no dia 05/06/2018, no horário de 07 horas às 12 horas e 30
minutos.
3.º) A Avaliação de Recuperação de História da 1.ª Etapa será realizada no dia 06/06/2018, no
horário de 10 horas às 12 horas. A Avaliação de Recuperação de Química da 1.ª Etapa será
realizada no dia 07/06/2018, no horário de 10 horas às 12 horas.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termo de Ciência
OBMEP/ 2018, Simulado e AIR
Eu, ______________________________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a)
___________________________________________________________________________________________________,
declaro estar ciente das informações contidas neste Comunicado, referentes à OBMEP/ 2018, Simulado e AIR.
___________________________________________
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável
Ouro Preto, ____ de _______ de 2018.

