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Mem. nº 118 /2022/DREA/GAB                                     SGD 2022/27009/037698 

 

Araguaína, 07 de abril de 2022. 

 

ÀS UNIDADES ESCOLARES 

 

Assunto: Divulgação da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB). 

 

               Senhor(a) Diretor(a), 

 

1 .             Informamos que estão abertas as inscrições da 14ª Olimpíada Nacional em 

História (ONHB), cujo objetivo é incentivar o desenvolvimento da análise crítica e 

discussões sobre temas diversos, permitindo que os participantes experimentem e vivenciem 

como é o trabalho de um historiador. Além disso, por meio dos objetos de conhecimentos 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. 

2.          A Olimpíada de História é coordenada pelo Departamento de História da 

Universidade de Campinas (Unicamp), tem como público alvo os professores e alunos do 8º e 

9º anos do ensino fundamental e ensino médio das escolas públicas e particulares. 

3.          O primeiro prazo para se cadastrar foi encerrado. Já a segunda fase de 

inscrições segue até dia 22 de abril. Maiores informações poderão ser obtidas pelo site 

www.olimpiadadehistoria.com.br/paginas/onbhb14/home. 

4.   Para tanto, faz-se necessário observar o regulamento constante nesse site, com 

as instruções sobre a efetivação das inscrições. Segue anexo o cronograma. 

5.             Solicitamos de Vossa Senhoria a ampla divulgação da Olimpíada junto aos 

docentes e discentes nos supracitados. 

6.               Para informações complementares, colocamos o Técnico de Currículo, 

Formação e Avaliação da Aprendizagem Itamar Araújo Morais, por meio do telefone: 

(63)99207-8648. 

 

Atenciosamente, 

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretora Regional de Educação de Araguaína. 
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