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Mem. nº 038 /2021 / DREA/GAB /CIRCULAR

SGD 2021/27009/013585
Araguaína, 22 de fevereiro de 2021.

ÀS UNIDADES ESCOLARES.
Assunto: Divulgação da Olimpíada Nacional em História do Brasil.
Senhor (a) Diretor (a),
1.
Informamos a Vossa Senhoria que a Universidade Estadual de Campinas
realiza a 13ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil, a qual visa consolidar-se
como uma ferramenta importante de ensino e apoio aos estudantes na realização de
Vestibulares e ENEM. A Olimpíada possui um formato que estimula a leitura, a análise crítica
e a interpretação de texto, bem como apresenta temas que transcendem à sala de aula.
2.
Olimpíada Nacional em História do Brasil está na sua 13ª edição. O projeto
prevê a participação das escolas, por meio de equipes formadas por três estudantes dos 8º e 9º
anos do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, além de um professor. Com formato
original, os participantes respondem questões de múltipla escolha e realizam tarefas com base
em análise de textos, imagens, documentos e etc.

3.
Destacamos, para tanto, que as inscrições já se encontram abertas,
perdurando até o dia 23 de abril de 2021, pelo endereço eletrônico:
https://inscricoes.olimpiadadehistoria.com.br/inscricoes/onhb_13/new

4.
A prova terá início no dia 3 de maio, seguindo até 12 de junho de 2021. Ao
todo, serão realizadas seis fases on-line, com questões de múltipla escolha e realização de
tarefas. Até o momento, a tradicional fase presencial era realizada na Unicamp, mas será online, como transcorreu em 2020, devido a pandemia.
5.
Nesse sentido, solicitamos especial empenho das equipes gestoras na
divulgação da referida Olimpíada junto ao corpo estudantil e docente, objetivando atingir o
maior número de inscrições e de participação possível.
6.
Ressaltamos, por oportuno, que informações adicionais estão disponibilizadas
no endereço: https://www.olimpiadadehistoria.com.br/ , em que também poderão ser
acessados o Regulamento, o calendário, orientações para inscrições e outros esclarecimentos.
7.
Ante ao exposto, colocamos a Assessoria de Gestão Pedagógica e Educacional
desta DRE à disposição para eventuais esclarecimentos, por meio dos telefones 3411-5021.
Atenciosamente,

