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Assunto: 11ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE – OBSMA 
 
 
 
Senhores diretores; 
 
 

 A Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente – OBSMA é um projeto 

educacional promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e tem como objetivo 

estimular ações, atividades e projetos educativos voltados para os temas transversais 

Saúde e Meio Ambiente.  

Para participar da 11ª Edição da OBSMA, professores da Educação Básica, do 6º ao 

9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, incluindo a Educação de Jovens e 

Adultos, devem inscrever trabalhos originais de estudantes regularmente matriculados 

durante os anos de 2021 ou 2022. Os trabalhos devem abordar, obrigatoriamente, 

temas ligados à saúde e ao meio ambiente e podem ser inscritos em três modalidades: 

Produção Audiovisual, Produção de Texto e Projeto de Ciências. 

A inscrição dos trabalhos é gratuita e deve ser realizada pelo link no período de 05 

de agosto de 2021 até 08 de julho de 2022. 

O processo de avaliação dos trabalhos está dividido em duas etapas: Regional e 

Nacional. Os premiados na etapa Regional concorrerão à etapa Nacional na qual serão 

escolhidos os seis destaques da 11ª Edição da OBSMA. Os autores dos trabalhos 

vencedores na etapa Regional poderão participar dos eventos programados e da 

cerimônia de premiação nacional a ser realizada na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio 

de Janeiro, em data a ser definida. 

 

https://obsma.fiocruz.br/auth/login
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Além disso, na 11ª Edição, será conferido o Prêmio Menina Hoje, Cientista Amanhã 

a trabalhos regularmente inscritos e desenvolvidos exclusivamente por grupos de 

alunas e professoras. Nesta edição, o Prêmio será em homenagem à trajetória científica 

de Maria von Paumgartten Deane (1916-1995), conforme informações disponíveis no 

link. 

A OBSMA também disponibiliza aos professores oficinas pedagógicas gratuitas, 

realizadas remotamente com o uso da plataforma Zoom. As oficinas são um espaço de 

formação continuada que busca contribuir para o profissional da educação que deseja, 

cada vez mais, um Brasil mais saudável e sustentável. A inscrição para as oficinas pode 

ser feita pelo site. 

Para mais informações acesse aqui o Regulamento da 11ª Edição da OBSMA e o site. 

Em caso de dúvidas entrem em contato com a PCNP Denise Avila nos respectivos e-

mail e telefone: e-mail: montini@prof.educacao.sp.gov.br e fone: 2209-9848. 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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