
 

Comunicado Nº 12/2021 

NAP IV  Pré-Médio e Ensino Médio 

Recife, 02 de março de 2021. 

 

13ª OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL 

           

Prezadas Famílias/Estimados(as) Educandos(as): 

 

             Propondo a participação de nossos(as) educandos(as) nas Olimpíadas de Conhecimento/2021, 

informamos-lhes sobre a 13ª Olimpíada Nacional em História do Brasil.  

 

• A Olimpíada Nacional em História do Brasil teve início em 2009, sendo coordenada pelo 

Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
 

• Tem um formato original diferente das demais olimpíadas, sendo realizada por equipes compostas 

por 04 (quatro) pessoas: 03 (três) educandos(as)  8º e 9º anos do Ensino Fundamental, 1º, 2º e 3º 

anos do Ensino Médio  e educadores de História do Colégio: Fabiano Xavier, Rafael Rocha e Rogério 

Ribau. 
 

• É composta por 06 (seis) fases on-line e a etapa final, a princípio, também será on-line, pois até o 

momento da publicação do regulamento, as incertezas relativas à vacinação/imunização da 

população não permitem antever de forma decisiva o formato da prova final. Cada fase on-line dura 

uma semana com a resolução de questões. As respostas às questões propostas são obtidas pelos(as) 

participantes por meio do debate com os(as) colegas de equipe e a pesquisa em livros, internet e em 

encontros realizados, semanalmente, com o Professor Fabiano Xavier, nas segundas-feiras, no 

horário das 19h às 20h30; ou com o Professor Rafael Rocha, nas terças-feiras, no horário das 19h às 

20h30; ou com o Professor Rogério Ribau, nas quintas-feiras, no horário das 15h às 16h30, na 

plataforma Microsoft Teams. Após as 06 (seis) fases on-line, as equipes classificadas participarão da 

fase final constituída por desafios diversos. Após a formação das equipes, será divulgada a data de 

início dos encontros de orientação. 
 

• INSCRIÇÕES: 
 

1º Período: de 09/02 a 10/03 

Valor: R$ 78,00 (setenta e oito reais) por equipe 
 

2º Período: de 11/03 a 23/04 

Valor: R$ 118,00 (cento e dezoito reais) por equipe 

 



 

Orientações: 

 

• Cada participante fará um cadastro INDIVIDUAL no site da Olimpíada Nacional em História do Brasil 

(www.olimpiadadehistoria.com.br); se faz necessário CPF do pai ou mãe. 
 

• Após os cadastros individuais, a inscrição das equipes na Olimpíada será realizada por um colaborador 

da escola, o técnico de laboratório Juscelino Reis Barbosa Junior (jrbjunior@marista.edu.br), sendo 

necessário informar o educador-orientador, para realizar a inscrição. 
 

• O colaborador responsável pela inscrição da equipe fará a impressão do boleto bancário e o entregará 

ao representante de cada equipe. Após o pagamento, o representante de cada equipe entregará cópia 

do boleto à coordenação pedagógica  Ana Cristina R. Santos ou a Juscelino Reis. 

           

 Na certeza de que esta ação virá qualificar, cada vez mais, o processo de formação de seu(sua) 

filho(a), apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente, 

 

Lucielma Ribeiro Ana Cristina R. Santos 

Vice-Diretora Educacional Coordenadora Pedagógica  NAP IV 

 

✄----------------------------------------- (destaque e devolva)  ------------------------------------------ 

 

OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL 

 

Nós, responsáveis pelo(a) educando(a) __________________________________________________, 

do(a) ______ ano, turma ______ do Ensino ________________, autorizamos a sua participação na 

Olimpíada Nacional em História do Brasil. 

 

 

Recife, ______ de ________________ de 2021. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsável 
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