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Assunto: Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB).
A Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) abriu inscrições para a 1ª Olimpíada Nacional em História do Brasil Aberta para
Todos (ONHB-A). As inscrições estarão abertas até o dia 24 de setembro e está prevista a
gratuidade para uma equipe por escola pública na modalidade “escola pública treineira”.
Com a iniciativa, os organizadores pretendem ampliar o alcance do projeto, alcançando
também pessoas que não são vinculadas a instituições de ensino, mas que têm interesse nos
conteúdos sobre História do Brasil e atualidades que aparecem nas provas da ONHB.
Ao todo, estão previstas quatro modalidades. Em duas delas, “individual” e “grupo”,
não há obrigatoriedade de vínculo a uma instituição de ensino e podem se inscrever
qualquer interessado a partir de 12 anos. Na modalidade “grupo”, os interessados podem
convidar amigos e familiares e formar equipes com duas a seis pessoas.
As outras categorias, “equipe treineira” e “escola pública treineira”, foram pensadas
para que os estudantes e professores que já participaram ou não da ONHB pudessem treinar,
se preparar ou conhecer o projeto que, em 2022, realizará sua 14ª edição. Nas duas
modalidades podem se inscrever professores e alunos do 7º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, do Ensino Médio ou da EJA (Educação de Jovens e Adultos).
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Na “equipe treineira” os interessados devem formar equipes com três alunos e um
professor de escolas pública ou privada. Já na modalidade “escola pública treineira”, as
equipes podem ter um professor e até 12 alunos. Nesta categoria, a inscrição é gratuita e
uma equipe por escola pode participar.
Modalidade “escola pública treineira”: gratuito para uma equipe por escola. Acesse o
regulamento e inscreva-se no link.

Caso haja qualquer dúvida, estamos a disposição.

Atenciosamente,

Responsável:

Mariana Mendes de Souza
PCNP de Tecnologia Educacional
De acordo:

Késia L. Stefanini da Mata
PCNP Responsável pelo NPE
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