
UFSC – CA – Ensino Fundamental
Estudos Latino Americanos (ELA) – 8ABC  – Prof. Eduardo Gomes Silva

  História – 8ABC e 9ABCD – Prof. Clarissa Grahl dos Santos
1ª quinzena (15 a 30 de abril de 2020)

Meio de interação: através dos e-mails clarissa.grahl@ufsc.br e/ou prof.eduardogomes.ca@gmail.com  
Propostas de interação: 
– Semana 1: Leitura do regulamento e inscrição do estudante ou equipe pelo site da Olimpíada Nacional
em História do Brasil.
– Semana 2: Participação da primeira etapa da Pré-Olimpíada Nacional em História do Brasil (dias 27 de
abril a 01 de maio) 
Breve descrição:  Estudantes, que tal  nesse tempo de resguardo e cuidado conosco e com o próximo
aproveitarmos  para  aprender um pouco sobre a História do  nosso país?  Tendo em vista  que a Pré-
Olimpíada Nacional em História do Brasil estão com as inscrições abertas até dia 30/04/2020, propomos
como atividade nessa primeira quinzena a participação de vocês nessa “competição”. Apesar de muitos
não  estarem  estudando  História  do  Brasil  nesse  momento,  as  Olimpíadas  são  uma  ótima  forma  de
aprendermos sobre um tema tão importante para nós. A partir da segunda quinzena enviaremos a vocês
também materiais relativos aos conteúdos que já estavam sendo trabalhados em aula em cada uma das
turmas e disciplinas,ficando a  critério de vocês a participação nas Olimpíadas e/ou a realização das
outras atividades.   

ATENÇÃO! As inscrições vão até dia 30/04/2020 mas o ideal é se inscrever até dia
27/04/2020, que é o dia de início da primeira etapa. 

Abaixo seguem algumas informações importantes retiradas do site das Olimpíadas:

PRÉ-OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL

✔ O que é? 

É uma proposta totalmente on-line, gratuita e aberta a todos os interessados. É uma forma que
a Universidade  de  Campinas  (UNICAMP),  que  organiza  anualmente  a  Olimpíada  Nacional  em
História do Brasil, encontrou de acolher o público interessado e contribuir para uma atividade ao
mesmo tempo lúdica e de aprendizagem ao longo das próximas semanas em que nosso país estará
enfrentando a situação da pandemia pelo coronavírus.

✔ Quem pode participar?
Para além de vocês estudantes, qualquer pessoa acima dos 12 anos também podem participar,
independentemente do nível de escolaridade ou qualquer outro condicionante. Isso mesmo! A
atividade pode incluir os seus pais, avós, irmãos ou demais pessoas que vivem contigo. 

✔ Mas não estudamos ainda História do Brasil na escola. Tem problema?
Não. Mesmo quem ainda não estudou o tema poderá participar, isso porque não se trata de uma
“prova”, mas sim de um processo de aprendizagem em que você poderá ter contato com fontes
históricas, textos e dicas de leitura e pesquisa que vão auxiliar vocês a responderem as questões e
realizarem as tarefas. 

✔  Vocês professores irão nos ajudar?
Claro! Teremos o maior prazer em ajudá-los. Mas não seremos membros das equipes, vocês serão
os participantes. Podemos, contudo, orientá-los na inscrição, atividades e tirar as dúvidas através
dos e-mails que estão acima. 



✔ Como posso me inscrever?
Até o dia 30/04 (mas preferencialmente até dia 27/04), exclusivamente pelo site:
https://www.olimpiadadehistoria.com.br/paginas/pre-onhb2020/home

Você precisará ter um e-mail para a realizar a inscrição.

ATENÇÃO! VOCÊ DEVERÁ FAZER SUA INSCRIÇÃO NA “PRÉ ONHB” (LINK ACIMA) E NÃO NA
“12ª ONHB”, QUE É OUTRO EVENTO. 

Ao se inscrever você poderá escolher as seguintes modalidades de participação,  de acordo com
sua preferência:
 

Individual:  pode se inscrever qualquer pessoa que deseje realizar a Pré-ONHB 2020
individualmente. Para a sua inscrição o(a) interessado deverá fornecer um e-mail ativo,
realizar um cadastro no site e preencher a ficha de inscrição.

Domicílio:  podem se  inscrever  quaisquer  pessoas que desejem realizar  a  Pré-ONHB
2020 em conjunto com as pessoas que habitam o mesmo domicílio durante a pré-ONHB. 

“Zap-zap”:  podem se inscrever grupos de 2 a 5 participantes em uma mesma equipe.
Essa  modalidade  foi  pensada  levando  em  conta  a  possibilidade  de  isolamento
social/quarentena  derivada  da  epidemia  de  coronavírus,  para  grupos  familiares/de
amigos que desejem participar em grupo, mas que não habitem o mesmo domicílio,
podendo realizar as discussões à distância por meio virtuais.

✔ Quais serão as etapas?
1. Primeira fase: inicia no dia 27/04/2020 e finaliza no dia 01/05/2020.
2. Segunda fase:  inicia no dia 04/05/2020 e finaliza no dia 08/05/2020.
3. Terceira fase: inicia no dia 11/05/2020 e finaliza no dia 15/05/2020.
4. Quarta fase: inicia no dia 18/05/2020 e finaliza no dia 22/05/2020.

IMPORTANTE: Cada fase é composta por questões de múltipla escolha (alternativas) e/ou tarefas
que devem ser realizadas exclusivamente pelo  site. Se vocês  formarem equipes  de diferentes
domicílios (modalidade “zap-zap”) devem utilizar canais de comunicação para resolverem juntos:
telefone, whats, etc. 

https://www.olimpiadadehistoria.com.br/paginas/pre-onhb2020/home


OBSERVAÇÕES:

1.  Não  há  classificação  e  não  é  uma  competição!  Não  se  preocupe  com  seu  desempenho,  o
importante é o processo de aprendizagem.

2. Se você concluir todas as etapas, independente de seus erros e acertos, terá um certificado
comprovando sua participação. É algo para guardar com muito orgulho.

3. O regulamento completo pode ser encontrado nesse link: 
https://www.olimpiadadehistoria.com.br/paginas/pre-onhb2020/regulamento.  É  importante  a
leitura completa dele para se informar sobre as regras.

4. Peça ajuda para os seus familiares e colegas se precisar de auxílio com a inscrição e acesso às
etapas, eles poderão ajudá-los de forma mais rápida. Mas qualquer necessidade também pode nos
mandar um e-mail.

Um grande abraço a vocês, com desejo de muita tranquilidade, saúde e bons estudos! 
Profs. Clarissa e Eduardo. 

https://www.olimpiadadehistoria.com.br/paginas/pre-onhb2020/regulamento

