
 
 
 
 
 
 
COMUNICADO Nº 0053/2012 

Florianópolis, 11 de abril de 2012. 
 
 

 
 

AASSSSUUNNTTOO: CONVITE PARA A XXXIV Olimpíada de Matemática (OBM) - 2012 e 
PARA A XV Olimpíada Regional de Matemática (ORM) - 2012 

 
 

Prezado aluno, 
 

A oportunidade de participar de uma atividade, em que seu conhecimento matemático será 
desafiado e aprimorado chegou: é tempo da XXXIV OBM e da XV ORM! 

Esses eventos envolvem estudantes do mundo todo, e, sem dúvida alguma, a sua 
participação é muito importante. Cada estudante que se envolve, compartilha seus conhecimentos 
com sua família, ajudando a divulgar e compreender melhor a Matemática.  

Neste ano de 2012, continuaremos com uma dinâmica que nos possibilitará avançar em 
nossos conhecimentos e em nossa maneira de solucionar problemas. Instigar a criatividade lógico-
matemática é necessário para as mais diversas áreas do conhecimento. 

Abaixo seguem as datas das provas e dos treinamentos. Fique ligado! 
 
PROVAS: 

Fase Data Local de realização 

1ª fase (OBM/ORM) 16/06/2012 Colégio Catarinense 

2ª fase (OBM) 22/09/2012 Colégio Catarinense 

 2ª fase (ORM)  29/09/2012 Em polos, a serem, ainda, determinados 

3ª fase (OBM) 27 e 28/10/2012 UFSC 

 
TREINOS NO COLÉGIO CATARINENSE: 

8°/9° ano Dia Horário Local 

Alunos do Vespertino Todas as sextas-feiras 10h17min às 11h53min Sala 405 

Alunos do Matutino Todas as sextas-feiras 13h30min às 15h10min Sala 405 
 

Lembre-se de que você é muito importante para nós. Sua participação é fundamental para o 
andamento desse trabalho. Você é quem faz desse evento um sucesso, e os resultados irão contar 
pontuação como modalidade das Atividades Esportivas. 

Venha falar conosco, confirme sua participação, e vamos estudar, aprender e brincar com os 
números. 
 

Atenciosamente. 

 
Cléia B. Fritzke Abdalla              Alexsandro Schneider   
 Diretora Acadêmica         
 
----------------------------------- PREENCHER, DESTACAR E DEVOLVER ----------------------------------------- 
Estou ciente do Comunicado Nº 0053/2012 referente à XXXIV OLIMPÍADA BRASILEIRA DE 
MATEMÁTICA e à XV OLIMPÍADA REGIONAL DE MATEMÁTICA. 
 
Aluno(a): __________________________________________________________ _____ ano______ 
 
 
(    ) tenho interesse que meu filho participe dos treinos. 
 

Florianópolis,       de                      de 2012. 
 
Assinatura dos Pais ou Responsáveis: _________________________________________________ 


