
      

 
Brasília, 28 de março de 2018. 

 
CIRC. 012/2018 
Assunto: divulgação da Olimpíada de História/EM. 
 
 
Prezada família, 
  
Informamos que estão abertas as inscrições para a Olimpíada Nacional em História do Brasil. 
Essa olimpíada começou em 2009, e tem sido um grande sucesso entre alunos e professores de todo o país. 
Elaborada pelo Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), esta iniciativa 
firmou-se no cenário educacional como uma proposta inovadora de estudo consistente de História.  
A Olimpíada tem um formato original. É realizada por equipes compostas por 4 pessoas: 3 estudantes do ensino 
médio e o professor de história do colégio. A partir da 10ª edição a ONHB trará, pela primeira vez, uma nova fase 
oline. Consistirá, assim, de seis fases online que duram uma semana cada uma, com questões e tarefas diversas. 

As seis fases online duram uma semana cada uma, e as respostas são obtidas pelos participantes por meio do 
debate com os colegas de equipe e a pesquisa em livros, internet e com os professores. Desde a primeira edição 
existe uma fase final para no mínimo de 800 finalistas, que vão até a Universidade Estadual de Campinas onde 
realizam uma prova dissertativa, e aguardam o resultado e entrega de medalhas logo no dia seguinte. Nesta 
oportunidade, conhecem e confraternizam com estudantes e professores de história de todos os estados do Brasil. 

A 10ª Olimpíada Nacional em História do Brasil traz mais uma vez o desafio de estudar a história do Brasil por 
meio de textos, documentos, imagens e mapas, ao longo de questões de múltipla escolha e da realização de 
tarefas muito especiais! 

As inscrições para a 10ª Olimpíada Nacional em História do Brasil serão feitas exclusivamente online. Sob 
nenhuma hipótese as inscrições serão feitas por e-mail, correspondência ou qualquer outra forma de 
comunicação. Para se inscrever cada equipe deve realizar um cadastro junto ao sistema de cadastros da ONHB, 
no qual serão solicitados nome completo, e-mail de cada participante e outros dados e pagar a taxa de inscrição. 

Primeiro período de Inscrição: 

De 21 de março a 24 de abril de 2018 - R$ 90,00 (noventa reais) por equipe. A participação é opcional, mas 
queremos ressaltar a importância da participação dos alunos do Ensino Médio nesse tipo de evento. Os 
interessados deverão preencher o canhoto abaixo, devidamente assinado pelos responsáveis, e entregar à 
coordenação do Ensino Médio até o dia 2 de abril, segunda-feira, pela manhã. O professor de História André 
acompanhará o desenvolvimento do trabalho com os grupos.  

Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Maria Clotilde Campos e Patrícia Santos 
Coordenação do Ensino Médio 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZAÇÃO 

 
 

Autorizo o(a) estudante ____________________________________ da turma __________ a participar da  
Olimpíada de História e representar o colégio Batista. 
Assinatura: __________________________ data: ___________________ 


