
Prezados(as) alunos(as),

Iniciamos nesta segunda-feira um cronograma de atividades ligadas à Olimpíada Nacional de História do Brasil, evento 
organizado pelo Departamento de História da UNICAMP e que nos acompanhará como atividade sugerida enquanto du-
rar a pandemia e nossa interrupção do calendário letivo.

Entendemos que o momento é excepcional e que as possibilidades de participação e engajamento de cada um em qual-
quer exercício encontram-se limitados por uma série de fatores. Nosso objetivo, portanto, é quebrar um pouco do nosso 
isolamento e permitir que vocês possam, na medida das possibilidades individuais, interesse e sem exercer nenhuma so-
brecarga desnecessária, conhecer um pouco mais da nossa história e seguir estudando.

Os conteúdos que serão disponibilizados não serão organizados por série, uma vez que entendemos que a natureza des-
tas atividades é um convite à pesquisa que pode ser exercido por qualquer um dos nossos estudantes,  do 6° ano do Fun-
damental II ao 3° ano do Ensino Médio, regular, integrado e PROEJA. 

A iniciativa também dialoga com o convite feito pela comissão organizadora da Olimpíada Nacional de História do Bra-
sil para que estudantes de todo o país, através do site www.olimpiadadehistoria.com.br, possam se inscrever a partir do 
próximo dia 10 e a partir do dia 27 participar gratuitamente do evento pré-ONHB, com questões inéditas e em processo 
de preparação para a edição 2020 da competição que será agendada assim que for possível. Convidamos os alunos, in-
clusive, a visitar o site e procurar mais informações sobre este treinamento.

Mas como o dia 27 ainda está longe, já podemos começar. Encaminhamos para vocês a primeira fase da edição 2019 da 
ONHB para começar a treinar e conhecer um pouco mais a prova. Já adiantamos que a prova é interessante e diferente 
do que estamos acostumados. Não há resposta certa, mas sim as mais adequadas! Em cada questão, uma alternativa é a 
mais adequada e vale 5 pontos. A seguinte vale 4, a terceira vale 1 e apenas uma errada não vale ponto algum.

Reforçamos ainda que esta atividade é um convite a mergulhar no universo da História e seguir estudando enquanto nos
protegemos e nos cuidamos em casa. E já podemos iniciar os trabalhos. Assim como a ONHB faz regularmente, vocês 
tem uma semana para pesquisar e responder esta etapa. E na próxima segunda-feira, dia 13 de Abril, nós voltamos com 
os comentários e respostas desta primeira etapa!

Agora é com vocês!

Equipe de História do Campus Tijuca-II


