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ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Brasília-DF, 30 de abril de 2019. 

     Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

     Tendo em vista a importância da participação dos nossos alunos na Olimpíada 

Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), o Colégio CIMAN oferecerá, aos alunos 

dos 4ºs e 5ºs anos, já inscritos na olimpíada, dois aulões preparatórios. 

 Essas aulas serão ministradas pelo professor Machado, nos dias e horários a 

seguir: 

DATA HORÁRIO 

2 de maio, quinta-feira Das 8h às 9h30 – para os alunos do turno vespertino. 

 

Das 14h às 15h30 – para os alunos do turno matutino. 

15 de maio, quarta-feira Das 8h às 9h30 – para os alunos do turno vespertino. 

 

Das 14h às 15h30 – para os alunos do turno matutino. 

 Os alunos inscritos deverão, nesses dias, nos horários indicados, dirigir-se ao 

laboratório de ciências sala 310, no bloco administrativo. 

     Informações como regulamento, conteúdo, modelos de provas e gabaritos de anos 

anteriores, estão disponíveis no site www.oba.org.br. 

     Contamos com o incentivo das famílias em mais esse momento de estudo dos 

nossos alunos. 

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 Com amizade,  

 

         Mally  Santos 

SOE – Ensino  Fundamental 
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