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A final da 11ª Olimpíada
Nacional de História do

Brasil ocorre neste
sábado edomingo,

na Unicamp,
em Campinas (SP),

mobilizando mais de
1,2 mil alunos do país.
Uma equipe gaúcha está
entre os classificados
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n Até 19/8, diretores de escolas
públicas podem indicar os melho-
res textos e documentários produzi-
dos por estudantes, para a 6ª Olim-
píada de Língua Portuguesa (OLP).
n A competição deste ano, com
mais de 170 mil inscrições, tem
como tema “O Lugar Onde Vivo”.
n Além das categorias poema, me-
mórias, crônica e artigo de opi-
nião, a novidade de 2019 é a cate-
goria documentário (para alunos
do 1° e 2° ano do Ensino Médio).
n O envio do material pelos direto-
res é feito pelo site do programa
Escrevendo o Futuro (https://www.
escrevendoofuturo.org.br).
n Estão representadas mais de 42
mil escolas — com alunos do 5° ano
do Ensino Fundamental (EF) ao 3°

ano do Ensino Médio (EM) — em
quase 4.900 municípios do Brasil.
n As melhores produções selecio-
nadas por estado participam dos
cinco encontros regionais – um
para cada categoria, que, neste
ano, ocorrerão em São Paulo.
n A OLP é uma parceria entre
MEC e Itaú Social, sob a coordena-
ção técnica do Centro de Estudos
e Pesquisas em Educação, Cultura
e Ação Comunitária (Cenpec). O
trabalho visa apoiar professores
da rede pública no aprimoramen-
to de práticas de ensino de leitura
e escrita. Envolve oficinas de pro-
dução de texto e disputa, entre
alunos do 5° ano/EF ao 3° ano/EM.

Disputas do conhecimento

C
rescem as participações, o envol-
vimento e, até, as vitórias dos es-
tudantes brasileiros em olimpía-
das do conhecimento – nacionais

e internacionais. As disputas têm, cada
vez mais, mobilizado, animado e promovi-
do aprendizagens em milhares de alunos,
do Ensino Fundamental ao Médio e Supe-
rior, agregando experiências e convívios,
do cognitivo ao emocional e de relações.

Em Porto Alegre, o Colégio Farroupilha
é uma das instituições de ensino que inten-
sifica e estimula a participação de alunos
em disputas do conhecimento, além de se
estruturar para oferecer preparo especiali-
zado. A 1ª edição da Sapientia – Olimpía-
da do Futuro, com mais de 12 mil inscri-
tos no país, tem o gaúcho Felipe Obino en-
tre os 21 medalhistas de ouro que seguem
para a 3ª fase. Após responder a questões
transdisciplinares, envolvendo os 17 Objeti-
vos para o Desenvolvimento Sustentável
da ONU, agora, este aluno do 3° ano do En-
sino Médio do Farroupilha deve elaborar
projeto para resolver problema local, regio-
nal ou mundial. Cinco projetos serão esco-
lhidos e exibidos na premiação em SP.

Laura Schirmer Silva, do 3° ano do En-
sino Médio, ganhou bronze na World Ma-
thematics Invitational (WMI), competição
mundial de matemática, em julho/2019,
em Fukuoka (Japão). E Gabriela Gonza-
lez dos Santos, 14 anos, obteve medalha
de bronze na Olimpíada Brasileira de Ma-
temática (Obmep) 2018. Entusiasmada, a
aluna do 8° ano do Ensino Fundamental
está pronta para participar mais. Ela lem-
bra que o gosto pela matemática é pai-
xão antiga e incentivada em família. Mas
acredita que ser reconhecida num certa-
me maior é muito significativo e possibili-
ta perceber o talento, às vezes visto ape-
nas em âmbito familiar ou pessoal. Já ex-
perimentando derrotas e vitórias, indivi-
duais e em grupo, Gabriela destaca:
“Quando a gente perde, também aprende
a saber ganhar”. No Colégio, ela teve au-
las preparatórias para a competição, de
forma opcional. E, ao receber a premiação,
em julho último, na Ufrgs, achou fundamen-
tal, a presença da família e da escola.
“As pessoas têm que se arriscar, porque
não têm nada a perder. Não perde nota

no colégio, e o mérito é obter mais conhe-
cimento. É preciso ter ambição e determi-
nação para ir mais longe”, aconselha.

A coordenadora do Laboratório de Ma-
temática do Colégio Farroupilha, Alessan-
dra Dornelles, revela que o objetivo geral
das olimpíadas é incentivar os estudan-
tes a valorizar a ciência e descobrir no-
vos talentos. A professora também cons-
tata crescente participação de estudan-
tes em competições nacionais e interna-
cionais. E percebe vantagens nos concor-
rentes, como engajamento, responsabili-
dade, melhor rendimento escolar, alegria,
parceria de pais, professores e colegas,
experiência, estreitamento de relações e
gosto pelo conhecimento. Ela aponta que
saber lidar com frustração é outro bom
ensinamento dessa proposta. De cerca de
500 participantes em competições, ressal-
ta que em torno de 100 alunos do Colégio
Farroupilha já conquistaram medalhas.

HISTÓRIA

Este sábado e domingo são de dispu-
ta, na final da 11ª Olimpíada Nacional em
História do Brasil (ONHB), que reúne, em
Campinas (SP), professores e alunos de
escolas públicas e privadas do país. Neste
ano, a competição teve 73 mil inscritos no
país (18,5 mil equipes) e conta com 314
equipes finalistas (1,2 mil participantes).
Um grupo gaúcho (de Porto Alegre) está
na final da ONHB, que é realizada pelo
Departamento de História da Unicamp
(Universidade Estadual de Campinas).

Após participarem de seis fases on-li-
ne, em maio e junho, agora os classifica-
dos fazem uma prova dissertativa (sába-
do) e já serão premiados (domingo). As
equipes concorrentes têm três alunos, de
Ensino Médio ou 8° e 9° ano do Ensino
Fundamental, e um professor de Histó-
ria, que trabalham em análise crítica e
discussão sobre vários assuntos, através
de pesquisas, textos, imagens e mapas.
Para a coordenadora da ONHB, Cristina
Meneguello, a final presencial oportuniza
experiências significativas, interação entre
grupos de diversos estados, convívio em
universidade importante e viagem cultu-
ral de saudável disputa de conhecimento.

MARIA JOSÉ VASCONCELOS

Incentivo,
aprendizagem e
oportunidade

profissional são
alguns dos ganhos
que as olimpíadas
trazem ao ensino,

mobilizando milhares
de estudantes em
competições que

aguçam curiosidade,
criatividade e

inteligência em
diversas áreas
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LÍNGUAPORTUGUESA

Professora Alessandra
comemora com a aluna
Gabriela (E), do 8° ano,
do Colégio Farroupilha,

em Porto Alegre.
A premiação em

Matemática ocorreu
em julho último, na

conquista damedalhade
bronze na OBMEP 2018

EDUCAÇÃO
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PÓS UPF
Especializações

Cursos oferecidos

Arteterapia
Especialização
Campus Passo Fundo

Ciências da natureza e
suas tecnologias: práticas
interdisciplinares

Especialização • EAD

Direito civil e direito
processual civil na prática

Especialização
Campus Lagoa Vermelha

Ciências sociais
Especialização
Campus Passo Fundo

Enfermagem
materno infantil
Especialização
Campus Passo Fundo

Gastronomia
Especialização
Campus Passo Fundo

Lingua espanhola: práticas
para o ensino de espanhol
Especialização

Manufatura avançada

e produção inteligente
Especialização
Campus Passo Fundo

Clínica médica
de pequenos animais
Especialização
Campus Passo Fundo

Egresso UPF
cadastrado no Programa Elos
tem desconto. Acesse www.upf.br/elos

MATEMÁTICA

A participação de estudantes em olim-
píadas de conhecimento resulta em ga-
nhos, muito maiores que premiações ou
medalhas. Para o diretor-geral do Instituto
de Matemática Pura e Aplicada (Impa),
Marcelo Viana, responsável pela organi-
zação da Olimpíada Brasileira de Mate-
mática das Escolas Públicas (Obmep),
“uma olimpíada abre portas profissio-
nais, amplia conhecimentos e é capaz de
oferecer oportunidades e transformações
extraordinárias aos concorrentes”.

O diretor do Impa destaca que as olim-
píadas atingem um número imenso de es-
tudantes e são importantes para que eles
aprendam a gostar das disciplinas. Atual-
mente, revela que mais de 55 mil escolas
de todo o país participam da Obmep, em
mais de 99% dos municípios brasileiros.
Este ano, os inscritos na 15ª Obmep 2019
vão disputar a 2ª fase no dia 28/9. E a lis-
ta dos premiados será divulgada em 3/12.

ECONOMIA

Uma equipe com cinco estudantes do
Ensino Médio deu ao Brasil o 1° lugar na
Olimpíada Internacional de Economia
(IEO) 2019, no final de julho, em São Pe-
tersburgo (Rússia). Os brasileiros foram
Guilherme Pita, Guilhermo Cutrim, Rafael
Ferro, Victor Cortez e Vinícius Teixeira.
Juntos, trouxeram três medalhas de ouro,
uma de prata e uma de bronze. Nesta
IEO, com inscritos de 24 países, o 2° e o 3°

lugar ficaram com duas equipes da China.
Na disputa, era preciso criar estraté-

gias para solucionar problemas financei-
ros, fazer um modelo de negócios e am-
pliar a área de atuação de uma empresa.

Para Guilhermo, a participação amplia

conhecimentos sobre o mundo e ajuda na
escolha acadêmica. E Vinícius avalia que
“foi sensacional para desenvolver habili-
dades profissionais, como trabalho em
grupo e conhecimentos de finanças, es-
senciais para o mercado e para a vida”.

ASTRONOMIA

A delegação brasileira conquistou três
medalhas de bronze e duas menções hon-
rosas na 13ª Olimpíada Internacional de
Astronomia e Astrofísica (IOAA), no come-
ço desse mês, em Keszthely (Hungria). A
maratona, com 254 alunos de 47 países,
teve provas teóricas, práticas e de análi-
se de dados. Os bronzes foram de Raul
Gomes, Giovanna Girotto e Luã Santos e
as menções para Bruna Almeida e Lucas
Shoji. Eles se classificaram para a olim-
píada mundial, após vencerem na Olim-
píada Brasileira de Astronomia (OBA).

ROBÓTICA EDUCATIVA

Será dia 14/9, a III Etapa da Olimpíada
de Robótica Livre da Universidade de Pas-
so Fundo (UPF), que mobiliza estudantes
de 14 escolas de Passo Fundo e região.
Nesta fase, as equipes realizarão a prova
“Resgate”, que consiste em construir um
robô, que deve resgatar dois objetos, pas-
sando por obstáculos, e entregá-los em lo-
cal seguro. “Participam estudantes de es-
colas públicas sem recursos de robótica,
justamente para oportunizar contato com
essa tecnologia”, explica o coordenador
da Olimpíada, Marco Trentin. Segundo o
professor, o evento ocorre há sete anos,
organizado pelo projeto de extensão da
UPF “Olimpíada de Robótica Educativa
Livre”, que é voltado a incentivar o desen-
volvimento de atividades de robótica.

A 3ª Etapa da
Olimpíada de Robótica

Livre da UPF
vai ocorrer dia 14/9

entre estudantes
de 14 escolas de

Passo Fundo e região
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