PROGRAMA BAHIA OLÍMPICA
Resumo Executivo

APRESENTAÇÃO
Conforme Portaria 99/2020 de 12/02/2020, o Programa Bahia Olímpica – Olimpíadas
do Conhecimento foi lançado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia –
SEC/BA, com a finalidade de incentivar a participação e desenvolver as
potencialidades dos estudantes em olimpíadas, maratonas, encontros e outras ações
de mesma natureza nos diversos campos das manifestações humanas, nas áreas das
linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza
e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas.
A intenção é contribuir para o processo de formação, não só dos estudantes, mas,
também, dos professores por meio da pesquisa, mobilização e construção de saberes,
princípios adotados pelo Programa, como essenciais para o processo de
aprendizagem.
MISSÃO/VISÃO
A missão do Programa é viabilizar meios para que as Escolas Públicas Baianas
participem ativamente das Olimpíadas do Conhecimento, promovidas nacional e
internacionalmente, por universidades, instituições de pesquisa, órgãos, etc. Com
uma visão focada na melhoria do desempenho dos estudantes nas diversas áreas, o
Bahia Olímpica fomenta o desenvolvimento do senso crítico, da criatividade e da
autonomia, fundamentais para a mobilização de novos saberes, com foco na formação
intelectual dos mesmos.
OBJETIVOS
✔ Impulsionar a participação dos estudantes por intermédio dos professores e

✔
✔
✔
✔

✔

gestores, em olimpíadas, mostras, encontros e outras ações de natureza
científicas;
Tornar o processo de ensino-aprendizagem mais abrangente e dinâmico;
Incentivar a troca de experiências entre gestores, professores e estudantes das
redes estadual e municipal de ensino;
Fomentar o desenvolvimento de atividades com participação ativa dos
estudantes;
Discutir temáticas que dialoguem com o contexto da escola e com a realidade
do estudante, antecedendo aquelas que transcendem ao seu universo
vivencial;
Realizar observações de cunho científico que não se limitem a experiências
demonstrativas ou laboratoriais, mas que envolvam também percepções do
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mundo, em que a participação e o registro feito pelos estudantes sejam
relevantes;
✔ Promover certames, feiras, workshop, seminários e outros eventos, envolvendo
os estudantes e as equipes pedagógicas e gestora das unidades escolares;
✔ Reconhecer e valorizar as práticas pedagógicas dos professores, por área do
conhecimento, que imprimam inovação educacional e participação ativa dos
estudantes nas Olimpíadas do Conhecimento.
DIÁLOGOS COM A BNCC
Competência 1 - Conhecimento
Valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital.
Entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade
em sua dimensão aprendizagem e conhecimento e nas suas subdimensões: busca
de informação, aplicação do conhecimento, aprendizagem ao longo da vida,
metacognição, contextualização sociocultural do conhecimento.
Competência 2 - Pensamento científico, crítico e criativo
Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade
Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar
soluções em suas dimensões criatividade e pensamento científico e crítico e nas suas
subdimensões: exploração de ideias, conexões, criação de processos de
investigação, soluções, execução, formulação de perguntas, interpretação de dados,
lógica e raciocínio, desenvolvimento de hipóteses, avaliação do raciocínio e
explicação de evidências, síntese.
METAS 2021
✔ Participação de 100% das escolas estaduais em, pelo menos, 10 (dez)

olimpíadas;
✔ Participação de 100% das escolas municipais, em pelo menos 5 (cinco)
olimpíadas;
✔ Conquista de medalhas nas diversas olimpíadas, por Território de Identidade
(TI) da Bahia (54 medalhas de ouro, 100 medalhas de prata, 400 medalhas de
bronze, 1.400 menções honrosas);
✔ Realização do Prêmio Paulo Freire em Práticas Pedagógicas que reconhecerá
os professores olímpicos que conquistarão o maior número de medalhas nas
Olimpíadas do Conhecimento, orientadas pelo Programa Bahia Olímpica.
OLIMPÍADAS, CONCURSOS E DESAFIO
No cumprimento dos seus objetivos, o Bahia Olímpica mobiliza professores e
estudantes para a participação nas seguintes iniciativas olímpicas:
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OLP- OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA

https://www.escrevendoofuturo.org.br/

OI- OLIMPIADA DE INGLÊS

https://www.olimpiadadeingles.com/

OBMEP- OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS
ESCOLAS PUBLICAS

http://www.obmep.org.br/index.htm

BRICSMATH.COM+ - OLIMPIADA DE MATEMÁTICA BRICS

https://br.bricsmath.com/

ONC- OLIMPIADA NACIONAL DE CIÊNCIA

https://onciencias.org/

OBG- OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA

https://obgeografia.org/

ONHB- OLIMPIADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL

https://www.olimpiadadehistoria.com.br/

OBF- OLIMPIADA BRASILEIRA DE FÍSICA

http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020/

OBFEP- OLIMPIADA BRASILEIRA DE FÍSICA DAS
ESCOLAS PÚBLICAS

http://www.sbfisica.org.br/~obfep/

OBB- OLIMPIADA BRASILEIRA DE BIOLOGIA

https://olimpiadasdebiologia.butantan.gov.br/

OBAQ- OLIMBIADA BAIANA DE QUÍMICA

https://obaq.ufba.br/

OBR- OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA

http://www.obr.org.br/

OBA- OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA
OBSMA- OLIMPIADA BRASILEIRA DE SAÚDE E MEIO
AMBIENTE

http://www.oba.org.br/site/
https://olimpiada.fiocruz.br/todas-as-noticias/

OBRAC- OLIMPIADA BRASILEIRA DE CARTOGRAFIA

http://olimpiadadecartografia.uff.br/

DESAFIO CRIATIVOS DA ESCOLA

https://criativosdaescola.com.br/

CONCURSO DE REDAÇÃO

https://concursoderedacao.dpu.def.br/

OBI – OLIMPÍADA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA

https://olimpiada.ic.unicamp.br/

OBQ- OLIMPÍADA BRASILEIRA DE QUÍMICA

https://obquimica.org/

OBC – OLIMPÍADA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS

http://www.obciencias.com.br/

OPERACIONALIZAÇÃO
A operacionalização das ações tem início com a inscrição dos estudantes nas diversas
olimpíadas do conhecimento, formalizada pela Escola, via retorno ao questionário:
Bahia Olímpica: rumo às Olimpíadas do Conhecimento.
Durante todo o ano o grupo de suporte ao Bahia Olímpica fará formação,
monitoramento e apoio aos gestores, professores e estudantes, promovendo um
ambiente interativo, com a mediação de instituições parceiras, para a produção
colaborativa de iniciativas que mobilizem saberes que corroborem com o percurso
formativo necessário à melhoria do desempenho escolar. Para tanto, serão realizados
encontros formativos, compondo o Seminário Bahia Olímpica, tais como:
✔ Realização de encontros formativos para professores nas diversas áreas das

olimpíadas, orientadas pelo Programa Bahia Olímpica;
✔ Promoção de encontros preparatórios com estudantes olímpicos para a
resolução de questões simuladas das diversas olimpíadas;
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✔ Disseminação do Simula SABE como instrumento de estudo preparatório para

as Olimpíadas do Conhecimento;
Os livros didáticos, os materiais pedagógicos orientados pela SEC/BA, bem como os
simulados e demais materiais disponibilizados pelas Olimpíadas do Conhecimento
serão disparadores de aprendizagens nas ações empreendidas para o fomento a
participação ativa dos estudantes, nas mesmas.
ENCONTROS FORMATIVOS
A proposta do Seminário online OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO: conectando
saberes e vivências ao currículo terá um formato colaborativo, em parceria com
representantes das diversas olimpíadas, desafios, mostras e encontros científicos.
Assim, está prevista a realização de rodas de conversa e oficinas, no formato de LIVE
objetivando a promoção de uma política pública em prol da qualidade da educação.
Serão mobilizados saberes que corroborem com o percurso formativo necessário à
melhoria no desempenho escolar e, consequentemente, nas avaliações externas e
nos concursos acadêmicos nacionais e internacionais.
Na oportunidade, será socializada a experiência de estudantes egressos da Rede
Estadual de Ensino da Bahia que fizeram da Escola um espaço de interlocução para
a produção de novos conhecimentos e hoje trilham um percurso formativo com vista
a participação ativa na sociedade.
Serão promovidos encontros com estudantes olímpicos para o lançamento de
desafios e resolução de simulados em formato colaborativo, por meio de LIVE. Na
oportunidade, serão utilizadas ferramentas digitais interativas que motivem a
participação ativa, bem como promovam novas aprendizagens.
PRÊMIO PAULO FREIRE EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
O Bahia Olímpica acompanhará a participação dos estudantes nas Olimpíadas do
Conhecimento desde a inscrição dos mesmos por seus referidos professores. Durante
o processo de preparação para as avaliações, apoiará a formação dos professores
com foco na orientação dos estudantes. Ao final, os professores das áreas em
destaque nas Olimpíadas do Conhecimento, serão reconhecidos e valorizados pelo
Programa, seguindo os critérios abaixo que serão detalhados numa Chamada Pública,
publicizada, posteriormente, nos canais de comunicação com as redes estadual e
municipal:
✔ Os professores serão selecionados por Território de Identidade, 3 professores
por Território;
✔ Concorrerão ao Prêmio, apenas, professores de Escolas Públicas (estaduais e
municipais);
✔ Serão premiados os professores, por TI, com o maior número de medalhas
recebidas, independente da Olimpíada;
✔ Além da medalha do Prêmio Paulo Freire em Práticas Pedagógicas, os
professores receberão uma premiação que será divulgada na Chamada
Pública.
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MENINA BAIANA OLÍMPICA
Em comunhão com o movimento mundial de reconhecimento da mulher cientista, o
Programa Bahia Olímpica lança o Desafio Menina Baiana Olímpica para premiação
das meninas que se destacam nas Olimpíadas do Conhecimento. Serão reconhecidas
as Meninas Olímpicas Baianas medalhistas de ouro, prata e bronze.
O Programa realizará uma campanha de promoção das Meninas premiadas com o
objetivo de incentivar outras meninas a participarem das olimpíadas, bem como
socializar as possibilidades de carreiras científicas que poderão ser seguidas pela
menina, futura mulher na Ciência.
INSTAGRAM OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO
O Instagram @bahiaolimpica é uma rede social onde o Programa Bahia Olímpica
acompanha e posta fotos e vídeos sobre temas relevantes para os estudantes e
professores olímpicos. Além disso, socializa convites, reportagens, recordações dos
eventos ou transmite esses eventos em tempo real. Os discentes têm a oportunidade
de interagir curtindo, comentando e compartilhando as publicações com as demais
pessoas. Nos “stories”, histórias são postadas diariamente que ficam disponíveis para
visualização por 24h, marcando uma determinada pessoa e vice-versa.
PARCERIAS
Atendendo à perspectiva colaborativa de ações educativas na escola, o Bahia
Olímpica desenvolve atividades em parceria com instituições, órgãos, universidade,
etc. com o objetivo de potencializar a troca de saberes e a construção de novas
aprendizagens. Os parceiros são mobilizados ao longo do percurso, à medida que as
ações são agendadas.
CONTATOS
Coordenação Geral: Shirley Costa
E-mail: bahiaolimpica@enova.educacao.ba.gov.br
Tel.: 71 31151404
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