
Prezados(as) alunas e alunos,

Iniciamos mais uma semana com proposta de a vidades para vocês e reiterando nosso
desejo de que nossa mensagem encontre todos bem e em segurança.

A tarefa desta semana é a terceira fase da Olimpíada Nacional de História do Brasil de 
2019. Um conjunto de onze questões com quatro alterna vas para marcação e em que não há 
certo e errado, mas sim a mais adequada. Em cada questão, existe uma alterna va que vale 0 
pontos, uma que vale 1, uma que vale 4 e a mais completa que vale 5. 

Você que está acompanhando o blog do colégio desde o início já sabe como funciona, 
mas você que chegou agora pode conferir também os outros links disponíveis para as duas 
primeiras fases. Bem como conferir no blog da equipe de História (tjk2hist.blogspot.com) a 
resolução das questões das duas primeiras fases. A terceira vocês terão, a par r de hoje 
(20/04/2020), uma semana para fazer. E na próxima segunda-feira, dia 27, o blog da equipe de 
História estará abastecido também com os comentários da terceira etapa.

Outra lembrança importante neste comunicado é a possibilidade de fazer sua 
inscrição, e também de qualquer outra pessoa com mais de 12 anos de idade e interessado em
História, para par cipar da pré-Olimpíada Nacional de História do Brasil que começa também 
no próximo dia 27. Basta acessar o site olimpiadadehistoria.com.br e fazer sua inscrição. Se 
quiser juntar com um grupo de amigos, com até cinco integrantes, para fazer a prova, também 
pode. 

Lembramos que estas a vidades são apenas formas diver das de seguir estudando o 
conteúdo de História e não são obrigatórias. Seguimos em isolamento e respeitando a 
suspensão do calendário le vo, mas estas orientações são uma forma de estarmos em contato
e seguirmos aprendendo juntos. 

Estamos com saudade! E agora é com vocês! 
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