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Comunicado No 24/2021 

NAP III  Ensino Fundamental 

Recife, 28 de junho de 2021. 

 

ONC - OLIMPÍADA NACIONAL DE CIÊNCIAS 

(6º AO 8º ANO EF) 

 

Prezada Família: 
 

  Dando continuidade ao incentivo feito, permanentemente, aos(às) nossos(as) estudantes a fim de 

que eles(as) possam participar das olimpíadas de conhecimento, vimos informá-la sobre a Olimpíada 

Nacional de Ciências  ONC. Este ano, a ONC tem uma super novidade: estudantes do 6º ano ao Pré-médio 

(9º ano) do Ensino Fundamental poderão participar, além dos estudantes do Ensino Médio.  

 A ONC terá duas etapas e acontecerá de forma on-line: 
 

1ª etapa: 05 ou 06 de agosto de 2021 

2ª etapa: 03 de setembro de 2021 
 

Nesta 1ª etapa, o(a) estudante pode escolher o dia para realizar a prova, pois é a seletiva para a 2ª 

etapa. Para participar, é preciso entrar em contato com o colaborador indicado a seguir que, também, 

estará disponível para auxiliar você e seu(sua) filho(a) com relação às dúvidas. No site: 

https://onciencias.org/ , podem ser encontradas outras informações. 

 

COLABORADOR E-MAIL 

Juscelino Reis Barbosa Junior jrbjunior@marista.edu.br 

 

Segue o passo a passo para acessar a prova da 1ª etapa nos dias 05 ou 06 de AGOSTO: 
 

1. O(A) estudante deverá solicitar a inscrição até o dia 02 de agosto. 

2. Em seguida, o colaborador fará a inscrição e enviará os cartões de acesso à prova quando 

disponibilizados. 

3. Para acessar a prova, o(a) estudante fará o login com e-mail e senha presentes no cartão de acesso e 

terá até 02 horas para respondê-la no formato digital. 
 

Este mesmo procedimento poderá ser seguido para acessar a prova da 2ª etapa que acontecerá, no 

dia 03 de SETEMBRO, para os estudantes classificados. 
 

Agradecemos por seu envolvimento junto ao(à) seu(sua) filho(a). 
 

Atenciosamente, 
 

Lucielma Ribeiro Edmilson Pessoa 

Vice-Direção Educacional Coordenador Pedagógico  NAP III 
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