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Informativo nº11 /2018 - Sede

Brasília, 16 de abril de 2018.

Assunto: Divulgação do Calendário das Olimpíadas Científicas

Senhores pais, ou responsáveis, e educandos,

O Colégio Rogacionista mais uma vez está inscrito nas competições olímpicas científicas de
projeção nacional, permitindo assim, a participação dos nossos alunos nesses eventos, o que nos
últimos anos tem sido motivo de orgulho para toda a família Rogacionista, devido aos bons resultados
obtidos.
Buscamos desse modo incentivar o compromisso, a responsabilidade e a valorização dos
hábitos de estudo, bem como a familiarização dos nossos alunos com os processos seletivos de
abrangência nacional, além de proporcionar diversas situações de aprendizagem e a competição
saudável entre estudantes de todo o país, preparando nossos educandos para exercerem o papel de
cidadãos conscientes e participativos num mundo que se apresenta, a cada dia, mais exigente e
competitivo.
Apresentamos, no quadro a seguir, os eventos e a data em que eles serão realizados.
Enfatizamos que não há cobrança de taxa e que a participação é aberta a todos os nossos alunos que
estão cursando as séries de referência para cada evento:
EVENTO
APLICAÇÃO E INFORMAÇÕES
PÚBLICO
10 de maio (quinta-feira)
9º Ano e Ensino
OBF 2018
Olimpíada Brasileira de Física
http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2018/
Médio
XX OBA
18 de maio (sexta-feira)
Ensino Fundamental
OMDF 2018
Olimpíada de Matemática do
Distrito Federal
XVI OBQ-DF
Olimpíada Brasileira de Química
do Distrito Federal

OBM/OBMEP
Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas
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Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica
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http://www.oba.org.br/site/

e Ensino Médio

25 de maio (sexta-feira)
https://www.omdf.com.br/

Ensino Fundamental
e Ensino Médio

26 de maio (sábado)
http://brasilia.obquimica.org/

Ensino Médio

05 de junho (terça-feira)
http://www.obmep.org.br/

Ensino Fundamental
e Ensino Médio

Ressaltamos que maiores informações a respeito de cada uma das Olimpíadas Científicas
podem ser obtidas em nosso portal (www.roga.com.br) ou no Serviço de Orientação Pedagógica, com
o professor Adriano. Contamos com o apoio e a participação de todos e nos colocamos à disposição
para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
A DIREÇÃO
Sede: AE 8 Módulo B – Guará II
http://www.roga.com.br
Núcleo I: EQ 32/34 – Guará II
http://www.rogacionista.org
Telefax: (61) 3301-5737
E-mail: roga@roga.com.br
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