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Calendário oficial
Inscrições e pagamento dos boletos
Período promocional
14 a 20 de janeiro
Escolas públicas
R$20,00 (vinte reais) por equipe
Escolas particulares
R$40,00 (quarenta reais) por equipe
Período promocional II
21 de janeiro a 08 de fevereiro
Escolas públicas
R$22,00 (vinte e dois reais) por equipe
Escolas particulares
1

R$44,00 (quarenta e quatro reais) por equipe
O período regular de inscrições para a 13ª ONHB é de 08
de fevereiro a 23 de abril de 2021, período em que serão
praticados os seguintes prazos e valores para as inscrições:
Primeiro período de Inscrição:
De 08 de fevereiro a 10 de março de 2021
Escolas públicas
R$38,00 (trinta e oito reais) por equipe
Escolas particulares
R$78,00 (setenta e oito reais) por equipe
Os boletos bancários emitidos até as 23:59hrs do dia
10/03/2021 podem ser pagos até as 22:00hrs do dia
11/03/2021.
OBS: as equipes que iniciarem a inscrição e não emitirem o
boleto até as 23:59hrs do dia 10/03/2021 poderão
completar a inscrição emitindo o boleto no decorrer do
segundo prazo de inscrição, mas perderão o direito ao
desconto.
Segundo período de inscrição:
De 11 de março a 23 de abril de 2021
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Escolas públicas
R$58,00 (cinquenta e oito reais) por equipe
Escolas particulares
R$118,00 (cento e dezoito reais) por equipe
Os boletos bancários emitidos de 11/03/2021 até as
23:59hrs do dia 23/04/2021 podem ser pagos até as 22:00
do dia 26/04/2021.
Atenção: só é possível gerar boletos até o último dia de
inscrição, ou seja, não é possível emitir boletos na data
final de pagamento (26/04/2021).
Atenção: A Comissão Organizadora da ONHB reforça que
não se responsabiliza por agendamentos de pagamento de
boletos não finalizados pelos bancos. Assim, recomendamos
que os boletos sejam pagos diretamente nos caixas, casas
lotéricas, terminais de autoatendimento e internet, sem
agendamento para pagamento futuro (na data final de
vencimento). Recomendamos ainda que as equipes, sempre
que possível, realizem o pagamento antes do prazo de
vencimento do boleto evitando, assim, transtornos e
demoras provenientes das novas regras de emissão de
boletos (vide item 2.4 de nosso regulamento).
Montagem das Equipes
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14 de janeiro a 30 de abril de 2021
A Olimpíada
Primeira fase
A primeira fase inicia no dia 03/05/2021 e finaliza no dia
08/05/2021.
Segunda fase
A segunda fase inicia no dia 10/05/2021 e finaliza no dia
15/05/2021.
Terceira fase
A terceira fase inicia no dia 17/05/2021 e finaliza no dia
22/05/2021.
Quarta fase
A quarta fase inicia no dia 24/05/2021 e finaliza no dia
29/05/2021.
Quinta fase
A quinta fase inicia no dia 31/05/2021 e finaliza no dia
05/06/2021.
Sexta fase
A sexta fase inicia no dia 07/06/2021 e finaliza no dia
12/06/2021.
Divulgação do nome das equipes selecionadas para a fase
final pela Comissão Organizadora: Dia 17/06/2021.
Grande Final
Prova: entre 13/08/2021 e 17/08/2021 – se for online
Cerimônia de Premiação: Dia 29/08/2021 – se for online
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Grande Final Presencial
Prova: Dia 14/08/2021
Cerimônia de Premiação: Dia 15/08/2021
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