
      
 

Brasília, 19 de março de 2018. 

 
CIRC. 005/2018 
Assunto: divulgação da Olimpíada de Física/EM. 
 

Prezada família, 
Bom-dia! 

 

Informamos que o colégio Batista de Brasília inscreveu-se para participar da Olimpíada Brasileira de Física 
(OBF) que é um programa da Sociedade Brasileira de Física (SBF). 

A olimpíada tem os seguintes objetivos: despertar e estimular o interesse pela Física, proporcionar 
desafios aos estudantes, aproximar a universidade do Ensino Médio, identificar os estudantes talentosos em 
Física, preparando-os para as olimpíadas internacionais e estimulando-os a seguir carreiras científico-
tecnológicas. 

As provas da 1ª fase serão nos seguintes níveis: Nível I - Nível Fundamental (estudantes do 8º e 9º ano do 
Ensino Fundamental) Nível II - Nível Médio (estudantes das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio) Nível III - Nível Médio 
(estudantes da 3ª série do Ensino Médio e 4ª série do Ensino Técnico). As provas do Nível II terão 25 (vinte e 
cinco) questões objetivas das quais os estudantes deverão responder 20 (vinte) questões de acordo com as 
instruções específicas no caderno de questões. As provas do Nível III terão 20 (vinte) questões objetivas que 
deverão ser respondidas de acordo com as instruções específicas no caderno de questões. O estudante só 
poderá participar das fases seguintes, 2ª e 3ª fase, se for classificado na fase anterior. 

As provas serão aplicadas no dia 10 de maio, quinta-feira, às 14h, no colégio. A duração prevista é de até 
4h. Para participar basta preencher o canhoto abaixo, devidamente assinado pelos responsáveis, e entregar à  
coordenação do Ensino Médio até o dia 26 de março, segunda-feira, além de participar de algumas aulas extras 
que serão oferecidas aos estudantes para ajudar na preparação. O calendário dessas aulas será divulgado 
posteriormente. 

Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos. 

  Atenciosamente, 

Maria Clotilde Campos e Patrícia Santos 
Coordenação do Ensino Médio 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZAÇÃO 

 Autorizo o(a) estudante __________________________________ da turma __________ a participar de Física 

                   representando o colégio Batista de Brasília.  

Assinatura: __________________________________ data: ____________________ 


