Comunicado 30/2021
Campinas, 09 de março de 2021.
Estimados pais/responsáveis,
A Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) é um projeto de extensão da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP), desenvolvido pelo Departamento de História por meio da
participação de docentes, alunos de pós-graduação e de graduação.
A ONHB é uma atividade online, desde sua primeira edição, em 2009. Busca, a partir de
atividades de leitura, escrita, debate e reflexão, potencializar a aprendizagem em ambientes
digitais, mas, principalmente, as interações entre alunos e professores, estimulando-os a
descobrir novas formas de aprendizagem de história e a atuar na construção de seu
conhecimento.
Seguem abaixo as informações sobre a 13ª ONHB já partilhadas com os alunos pelos
professores.
Informações:
 Data de início: 03 de maio de 2021.
 Data de término: agosto (data e formato da fase final ainda não definidos)
 Fases: seis (6) fases de provas online, com duração de uma semana cada, composta por
questões e tarefas diversas, e uma fase final.
1ª fase – 03 a 08/05
2ª fase – 10 a 15/05
3ª fase – 17 a 22/05
4ª fase – 24 a 29/05
5ª fase – 31/05 a 05/06
6ª fase – 07 a 12/06
Fase final – agosto
 Inscrição: os alunos deverão fazer a inscrição da sua equipe. Essa equipe deve ser composta
por três (3) estudantes (9º/EM).
 Taxa de inscrição:
1º período: até dia 10 março (boletos emitidos até 23h59) com valor de R$ 78,00 por
equipe
Último período: de 11 de março a 23 de abril (boletos emitidos até 23h59) com valor de R$
118,00 por equipe.
Em hipóstese alguma serão devolvidos os valores referentes às inscrições.
 Mais informações sobre a olimpíada poderão ser encontrados no site:
https://www.olimpiadadehistoria.com.br/paginas/onhb13/home
 Aulas para orientação durante a execução das fases: caso tenhamos o número mínimo de
10 equipes inscritas na 13ª ONHB, o Liceu ofertará aulas de orientação para a execução das
provas em cada fase, às quartas-feiras, a partir de 05/05/2021 até o dia 09/06/2021, no horário
das 15h50 às 17h30.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica do EF2.

