
 

                                              COMUNICADO 035/2017 

Data: 29/05/2017 

De: Coordenação Pedagógica  

Para: Alunos(as) do Ensino Fundamental e Pais/Responsáveis 

Assunto: Olimpíada Brasileira de Robótica- Modalidade Teórica  
 

Prezados(as) Alunos(as) e Pais/Responsáveis, 

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é um evento 

científico  dividido em duas modalidades:  teórica e prática.  

Em virtude do Campeonato de Jogos Eletrônicos, no Colégio 
Arquidiocesano de Ouro Preto, que ocorrerá no mês de 
novembro, os(as) alunos(as) desta Instituição participarão 
somente da Modalidade teórica da OBR.  
 
Salienta-se que no referido instrumento, não é necessário o conhecimento específico de robótica. Na 
primeira fase, as provas são realizadas diretamente na escola de cada estudante inscrito. Estas são 
elaboradas por uma comissão de professores da OBR e todas as questões demandam conteúdos do 
Ensino Fundamental, conforme o nível do estudante para resolver problemas práticos do cotidiano. 
 
A Modalidade Teórica está dividida em níveis, de acordo com a escolaridade do(a) aluno(a): 

 

1. Nível 1. Destinado aos estudantes regularmente matriculados nas turmas do  2º e 3º anos. 
2. Nível 2: Destinado aos estudantes regularmente matriculados nas turmas do  4º e  5º anos. 
3. Nível 3: Destinado aos estudantes regularmente matriculados nas turmas do  6º. e 7º anos. 
4. Nível 4: Destinado aos estudantes regularmente matriculados nas turmas do  8º e 9º anos. 
 

 
Cada escola inscrita na Modalidade Teórica da OBR, receberá medalha de participação, além das 

medalhas de ouro, prata e bronze, de acordo com o desempenho de seus (suas) alunos(as) em nível 

nacional. 
 
Nesse sentido, seguem informações a respeito da realização da prova. 
 
Data- 02 de junho (sexta-feira) 
Local- CAOP 
Horário- 8h às 10h 
Público-alvo: Alunos(as) do Ensino Fundamental que participam das Oficinas de Robótica 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Coordenação Pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Termo de Ciência e Confirmação de Presença 
______________________________________________________ 

Preencher e devolver à Coordenação Pedagógica, até o dia 31/05/17(quarta-feira) 

 

Eu,________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a) 

___________________________________ do ______ano do Ensino Fundamental, estou ciente da 

realização da Modalidade Teórica da OBR no CAOP e confirmo a participação do(a) meu(minha) filho(a) 

na referida atividade, no dia 02 de junho de 2017. 

 

 

 Assinatura: _________________________________ 

 Ouro Preto,____ de  maio de 2017. 

 


