8

grupor3a.com

Curitiba, sexta-feira, 2 de Outubro de 2020 - edição 3.475

Publicidade Legal

ANPR

Alunos podem
se inscrever na
Olimpíada de Inglês
O grupo ChatClass,
em parceria com o Escritório Regional de Língua
Inglesa da Embaixada e
Consulados dos Estados
Unidos, está convidando
alunos e professores de
escolas públicas e particulares para participarem, entre os dias 1º a 31
de outubro, da Olimpíada
de Inglês.
A proposta da Olimpíada é incentivar, dinamizar e democratizar o
estudo de Inglês entre estudantes. Como a Olimpíada será pelo WhatsApp, qualquer aluno com
acesso ao aplicativo poderá participar.
Essa edição contará
com a participação dos
professores que poderão
colaborar ativamente no

processo.
Os alunos interessados deverão acessar o
site ChatClass [chatclass.
com.br], fazer sua inscrição e automaticamente
serão remanejados para
uma turma dentro de um
grupo de WhatsApp.
Neste grupo, os alunos
receberão atividades diárias, de segunda a sextafeira, que ficarão disponíveis no menu do Robô,
e poderão ser feitas em
qualquer dia e em qualquer lugar. As atividades
estarão divididas nas categorias Inglês Geral e We
Are The Future of Work.
Eles podem responder de forma escrita ou
em áudio. Os professores
poderão avaliar os áudios
dos alunos. n
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O vice-governador Darci Piana recebeu
no Palácio Iguaçu o embaixador Wilfredo Rojo

Embaixador da Bolívia
faz visita oficial ao
Estado do Paraná
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O
vice-governador
Darci Piana recebeu na
última quarta-feira, dia
30, no Palácio Iguaçu, a
visita oficial do embaixador plurinacional da
Bolívia, Wilfredo Rojo. A
visita foi uma solicitação
da embaixada boliviana,
para aproximação daquele país andino com o

estado a fim de viabilizar
acordos bilaterais.
O embaixador Wilfredo
Rojo veio ao Paraná com
uma comitiva de autoridades e empresários bolivianos, interessados em
negociações de gás e com
uma solicitação para um
depósito franco no Porto
de Paranaguá. n

