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Estimados Professores, 
Caros colegas, 
 

Em primeiro lugar quero agradecer a todos aqueles que participaram na edição de 2020/2021 
das Olimpíadas Portuguesas de Biologia (OPB). Apesar de ter sido um período marcado 
pela situação de pandemia COVID-19, tendo colocado enormes constrangimentos a diversos 
níveis, como resiliência e a capacidade de adaptação a novos contextos de ensino-
aprendizagem permitiu alcançar um total de 10.110 inscrições de alunos do 9º ao 12º ano de 
escolaridade. 
 
Em segundo lugar, é com enorme satisfação que vos informo que o site das OPB 2022 já se 
encontra atualizado e pronto para receber a inscrição da vossa escola 
nas categorias júnior e/ou sénior.  
  
Contudo, e no sentido de facilitar o plano de atividades nas escolas, podemos desde já avançar 
que as datas de inscrição nas Olimpíadas e nas diferentes  eliminatórias serão as seguintes" : 
  
Inscrições: 
15 de novembro de 2021 – Data limite de inscrições ESCOLAS 
02 de dezembro de 2021 – Data limite de inscrições ALUNOS 

  
1ª eliminatória (prova teórica nas escolas): 
19 de janeiro de 2022 – sénior (11º e 12º anos) 
02 de fevereiro de 2022 – Júnior (9º ano) 
23 de fevereiro de 2022 – 10º ano (prova única) 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Folimpiadas.ordembiologos.pt%2F&data=04%7C01%7Csergio.leandro%40ipleiria.pt%7C47dd1bbcb7094023f78f08d99336257f%7C536b85ada4484186a9afe3ccad3302c5%7C0%7C1%7C637702683033831531%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fyPkkDEwbBN3Du5bnIac50sI4IYj6iz7crYuEbNXulU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Folimpiadas.ordembiologos.pt%2Fopb-olimpiadas-portuguesas-de-biologia%2Folimpiadas-portuguesas-de-biologia-junior%2F&data=04%7C01%7Csergio.leandro%40ipleiria.pt%7C47dd1bbcb7094023f78f08d99336257f%7C536b85ada4484186a9afe3ccad3302c5%7C0%7C1%7C637702683033831531%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=djmQhX3taPrevcbXT5BcWyoz70qMrNGbexljr6wDRnQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Folimpiadas.ordembiologos.pt%2Fopb-olimpiadas-portuguesas-de-biologia%2Folimpiadas-portuguesas-de-biologia-senior%2F&data=04%7C01%7Csergio.leandro%40ipleiria.pt%7C47dd1bbcb7094023f78f08d99336257f%7C536b85ada4484186a9afe3ccad3302c5%7C0%7C1%7C637702683033841489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=W%2FQg7%2BXcE%2Bdbe7cxGJwb3SgRmNCBJSkMcdXJsPp45uQ%3D&reserved=0


  
2ª eliminatória (prova teórica nas escolas): 
09 de março de 2022 – sénior (11º e 12º anos) 
16 de março de 2022 – júnior (9º ano) 
20 de abril de 2022 – 10º ano * 

*Nota – apenas se realiza, caso haja mais de 10 alunos com a mesma classificação 

  
3ª eliminatória (prova prática – local a designar brevemente): 
22, 23 e 24 de abril de 2022 (fim de semana de sexta a domingo, data da prova a 23 de abril 
de 2022 

  
Contamos novamente com o vosso empenho e entusiasmo, esperando que a edição de 2022 
seja novamente pautada pelo sucesso desde sempre associado às Olimpíadas Portuguesas de 
Biologia. 
  
Com os melhores cumprimentos 

 

Sérgio Leandro 

Coordenador das Olimpíadas Portuguesas de Biologia 

  

 


