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ANO LETIVO 2016-2017
OLIMPÍADAS DE HISTÓRIA – 7.º ANO
Com esta atividade pretende-se criar, na comunidade escolar, uma dinâmica que valorize
o gosto pela aprendizagem da História.
As Olimpíadas são constituídas por duas eliminatórias e por uma prova final. Neste ano
letivo, as questões terão por base os programas do 7.º ano de escolaridade.
As eliminatórias realizam-se entre janeiro e abril de 2017 e a final no mês de maio. O
vencedor é o aluno que tiver maior número de respostas corretas na prova final. Aos três
alunos mais bem classificados será atribuído um diploma, em data a divulgar.
Pede informações ao teu professor de História.
REGULAMENTO
1. As provas serão realizadas através da utilização das aplicações do Kahoot, plataforma online que
permite a construção de questionários de resposta e correção rápida;
2. A divulgação da realização da prova será feita através da afixação de cartazes nos locais habituais, na
página eletrónica do agrupamento, bem como pelos docentes de História junto das suas turmas, com a
indicação das regras da prova e da sua calendarização.
3. As Olimpíadas são constituídas por duas eliminatórias e por uma prova final.
4. Cada prova constará de um total de 33 questões de escolha múltipla.
5. Cada questão apresentará, apenas, uma resposta correta de entre quatro opções apresentadas.
6. A duração máxima da prova será de 45 minutos.
9. A primeira eliminatória é obrigatória para todos os alunos e poderá contar, de acordo com o critério
do professor, como uma ficha de avaliação.
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10. Serão selecionados para a segunda eliminatória todos os alunos que obtenham 20, ou mais,
respostas corretas.
11. Serão selecionados para a final todos os alunos que obtenham 25, ou mais, respostas corretas.
12. As provas serão realizadas pelos docentes do grupo de História envolvidos no concurso com o apoio
da professora responsável pela biblioteca escolar.
13. Após a realização da prova, o professor responsável deverá apresentar – em tabela – os resultados
obtidos pelos alunos com indicação da turma, ano letivo, nome abreviado e número do aluno; número
de respostas corretas; e se foi apurado para a eliminatória seguinte.
14. A solução das provas deverá ser apresentada nas salas de aula.
15. Será declarado vencedor o aluno que obtiver mais respostas certas na prova final.
16. Em caso de empate na prova final, será declarado vencedor o aluno que tiver somado o maior
número de respostas certas ao longo das Olimpíadas (duas eliminatórias e prova final).
17. Se ainda assim subsistir o empate, será declarado vencedor o aluno mais novo.
18. Aos três alunos mais bem classificados será entregue um diploma, em data a divulgar.
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