
 

OPORTUNIDADE: 12ª Olimpíada Nacional em História do Brasil 

PÚBLICO ALVO: Estudantes do 8º e 9º ano de Ensino Fundamental e Ensino Médio 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 03 de fevereiro a 24 de abril de 2020. 

 

Estão abertas as inscrições para a 12ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), 

projeto desenvolvido pelo Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). O primeiro prazo para se cadastrar – com desconto – termina dia 9 de março. Já a segunda 

fase de inscrições segue até 24 de abril. 

Com um formato totalmente original, a Olimpíada de História é aberta para professores e alunos dos 

ensinos Fundamental (8º e 9º anos) e Médio de escolas públicas e particulares de todo país. Na última 

edição, em 2019, registrou número recorde de inscritos com mais de 73 mil participantes de todos os 

estados brasileiros. 

Para participar, os interessados devem formar equipes compostas por um professor de História e três 

alunos. A competição conta com seis fases online – com duração de uma semana cada – além da final 

presencial realizada na Unicamp, em Campinas-SP. As provas começam no dia 4 de maio e seguem até 

13 de junho. Já a grande final ocorre dias 15 e 16 de agosto. 

A professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp e coordenadora 

da ONHB, Cristina Meneguello, explica que as respostas às questões de múltipla escolha e realização de 

tarefas podem ser elaboradas pelos participantes com base em debate com os colegas, pesquisa em livros, 

internet, orientação do professor, além de uma gama de documentos e referências oferecidas. 

“O principal objetivo da Olimpíada de História é incentivar o desenvolvimento da análise crítica e 

discussões sobre temas diversos. Não é necessário que os participantes tenham estudado o conteúdo 

previamente, uma vez que são oferecidos informações, textos, imagens e mapas para que embasem a 

elaboração das respostas”, explica. 

Para a coordenadora, o formato proposto permite que os participantes experimentem e vivenciem como é 

o trabalho de um historiador.  Além disso, por meio dos conteúdos e do estudo aprofundado dos temas em 

História do Brasil, a Olimpíada ajuda os estudantes a se preparar para vestibulares, concursos e prova 

do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), entre outros. 

Após as seis fases, no mínimo 200 equipes (800 participantes) serão classificadas e convocadas para a 

final presencial. O projeto é desenvolvido pelo Departamento de História por meio da participação de 

docentes, alunos de pós-graduação e graduação. 

Inscrições: 

1ª fase: de 03/02 a 09/03 – inscrição por equipe: R$ 38,00 (alunos de escolas públicas) e R$ 78,00 

(alunos de escolas particulares) 

2ª fase: de 10/03 a 24/04 – inscrição por equipe: R$ 58,00 (alunos de escolas públicas) e R$ 118,00 

(alunos de escolas particulares) 

Mais informações, regulamento e inscrições no site: olimpiadadehistoria.com.br 
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