
 

 

Natal, 28 de julho de 2022. 
 

Estimados Pais e/ou Responsáveis, 
 

O Colégio Marista de Natal, por meio das equipes de Coordenação Pedagógica, Coordenação de 
Olimpíadas Científicas e Pedagógicas e Coordenação de Área de Conhecimento, convida os nossos 
estudantes a participarem da ONC – Olimpíada Nacional de Ciências.   

A área de Ciências da Natureza tem representado um grande investimento pedagógico para a 
comunidade discente. Por isso, o nosso objetivo prioritário é ampliar e garantir oportunidades de 
aprimoramento de ensino e aprendizagem aos estudantes, bem como desenvolver desafios propostos pelas 
olimpíadas científicas. 

Além disso, é preciso salientar que a ONC é uma competição anual nacional destinada aos alunos do 
6º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, sem custos para os estudantes. 

Os estudantes, ainda, podem baixar gratuitamente o APP ONCiências Questões, por meio do Google 
Play, para terem acesso aos exames das edições anteriores, além de terem a possibilidade de 
participarem de aulas e desafios, postados no Instagram @onciencias, da referida olimpíada.  
 
Para mais informações acesse o site: Olimpíada Nacional de Ciências (onciencias.org) 

 
Diante do exposto, apresentaremos, a seguir, os objetivos da ONC: 
 
OBJETIVOS DA ONC: 

• ampliar e incentivar o desenvolvimento dos conhecimentos, em todos os níveis da Educação 
Básica; 

• favorecer o estudo contextualizado e com maior atratividade, aproximando os alunos do universo 
da ciência; 

• estimular a capacidade dos alunos de obter satisfação intelectual nos componentes curriculares 
de Astronomia, Biologia, Física, História e Química; 

• desenvolver a habilidade do raciocínio lógico necessária à vida acadêmica e ao cotidiano do 
estudante. 

 
Importante lembrar: 

• Inscrição: até o dia 08/08 (Espaço da sala de aula no Teams) 

• 1ª fase online: dia 19/08 (6º ano E. Fund. a 2ª série E. Médio) 

• 1ª fase online: dia 20/08, às 16:00 (3ª série E. Médio) 

• 2ª fase online: dia 10/09 

• Observação: iniciada a prova, o estudante terá o tempo de 2 horas para concluí-la. 
 
Como participar: 
Inicialmente, preencha o formulário disponibilizado nas salas de aulas do Teams, nos próximos dias.  
 
Participem! 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
 

Ir. Luiz André da Silva Pereira 
Diretor 
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