Excelente desempenho dos alunos do Colégio Estrela
Sirius na Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica (OBA) 2020.
Nos dias 12 e 13 de novembro de nossos alunos dos 8° anos, 9° anos do
Fundamental e de todas as séries do Ensino Médio participaram da prova da
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), que neste ano foi
realizada de forma online.
Nossos alunos obtiveram excelente desempenho na prova, alcançando ótimas
notas.
Cinco alunos do Ensino Médio obtiveram nota que os classifica para participar das
seletivas das olimpíadas internacionais do ano que vem . São eles:

Clarissa Victória Alves - 2º EM

Gabrielle Síndice Olaia - 3º EM

Matheus Meneguim Delfino - 3º EM

Milena Rodrigues Morbeck - 1º EM

Yago Baptista de Souza - 3º EM

Estamos aguardando o resultado oficial de medalhas que será divulgado no dia 30
de dezembro.
Parabéns aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio
do Colégio Estrela Sirius que participaram com dedicação e seriedade de uma
competição nacional de conhecimentos. As boas notas obtidas são resultado do
trabalho e dedicação empenhados!

Professora Luciana Faustino Guimarães
Nota da Coordenação do Ensino Médio: a Professora Luciana Faustino Guimarães é
Mestre em Ensino de Ciências pela USP, possui Licenciatura e Bacharelado em
Física pela Universidade Federal do Paraná, atuando atualmente no Colégio Estrela
Sírius como como Professora de Física nos 9°s anos do Ensino Fundamental II e em
todas as séries do Ensino Médio. Além da excelente formação e de seu brilhante
desempenho como docente, a Professora Luciana orienta equipes de alunos em
Olimpíadas e competições de conhecimento, colecionando, junto a esses alunos, um
inbvejável conjunto de medalhas e de sucesso em tudo que realiza. Por isso, a
Coordenação do Ensino Médio parabeniza os alunos e a Profª. Luciana por todas as
suas importantes conquistas. Principalmente nesta, em plena pandemia!
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