
Prezados(as) alunos(as),

Iniciamos mais  uma semana de trabalho com a Olimpíada Nacional  de  História  do
Brasil e em nosso informe vamos colocar vocês por dentro do que já rolou até aqui, como
par cipar com a gente e quais os próximos passos para seguirmos nos aprimorando no estudo
de História enquanto durar o período de isolamento.

A primeira informação importante é que inauguramos o blog da equipe de História do
Tijuca-II.  Nele  a  par r  desta  semana  vocês  poderão  acompanhar  os  comentários  dos
professores sobre as questões da semana anterior e matar um pouco a saudade de nossas
aulas.  Também estamos com muitas  saudades de vocês  e preparamos cada resposta com
muito  carinho.  O  endereço  do  blog  é   tjk2hist.blogspot.com e  já  estão  disponíveis  as
resoluções das questões postadas no início da semana passada.

O segundo recado é: hora de dar mais um passo! Disponibilizamos esta semana no
blog do colégio a segunda fase da ONHB de 2019 e esta é a tarefa dos próximos dias. Hora de
seguir pesquisando e estudando através deste material muito legal e repleto de curiosidades
sobre a nossa história.

Por fim, um convite importante: No site olimpiadadehistoria.com.br já é possível fazer
a  sua  inscrição  para  a  Pré-ONHB 2020.  Este  evento  terá  início  no  dia  27  de  Abril  e  terá
questões inéditas preparando estudantes de todo o Brasil para a olimpíada que acontecerá no
segundo semestre.  A inscrição é gratuita e é possível par cipar sozinho ou até montar um
grupo com até cinco componentes. E qualquer pessoa poderá par cipar! Mesmo quem não
está mais no colégio. 

O Pré-ONHB será a nossa tarefa semanal a par r do dia 27, mas não deixe a inscrição
para úl ma hora. Junte-se a nós e, enquanto aguardamos, vamos de 2ª fase da ONHB 2019
esta semana e conferir também o blog com as respostas da 1ª etapa. 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 alterna va 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 estas a vidades são um convite a mergulhar no universo da
História  enquanto  nos  protegemos  e  nos  cuidamos  em casa.  Relembramos  que  nenhuma
a vidade será considerada como parte do conteúdo obrigatório quando retornamos às aulas
regulares. Mas aprender e exercitar o conhecimento nunca é demais.

Agora  é  com  vocês!

Equipe de História do Campus Tijuca-II


