
 
Brasília, 03 de abril de 2019. 

 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
  
 

Anualmente, é realizada, em todo o território brasileiro, entre alunos dos Ensinos 
Fundamental e Médio, a OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA 
(OBA). A OBA tem por objetivos fomentar o interesse dos jovens por astronomia e ciências afins e 

promover a difusão dos conhecimentos básicos de forma lúdica e cooperativa, mobilizando alunos, 
professores e toda a comunidade escolar. 

 
Neste ano, o Colégio CIMAN participará da OBA, destinada a alunos regularmente 

matriculados entre o 3° ao 9° ano. A olimpíada será realizada por meio de uma prova escrita, no 
dia 17/5, sexta-feira, Colégio CIMAN Cruzeiro, das 14h30 às 17h30, sem prorrogação de tempo.  

 
A prova será aplicada somente aos alunos previamente inscritos com o professor Machado, 

durante as aulas. A participação é voluntária – na inscrição, cada aluno deverá informar os dados 
completos (nome, endereço completo sem abreviaturas, telefone e data de nascimento, incluindo 
e-mail, se possível). 

 
As questões das provas são elaboradas pela Comissão da OBA e, preferencialmente, têm 

muito mais o objetivo de oferecer informações corretas e atualizadas aos alunos do que extrair 
informações deles. As provas serão compatíveis com os conteúdos abordados pela maioria dos 
livros didáticos do Ensino Fundamental, por revistas científicas e por portais da internet. Os 
conteúdos das provas para o Ensino Fundamental I são os seguintes. 
 
Nível 3 
 

Astronomia (Além dos conteúdos do nível 2) - Terra: rotação, pontos cardeais, coordenadas 

geográficas, estações do ano, marés, solstício, equinócio, zonas térmicas, horário de verão. 
Sistema Solar: descrição, origem, Terra como planeta. Corpos celestes: planetas, satélites, 
asteroides, cometas, estrelas, galáxias. Origem e desenvolvimento da Astronomia. Conquista do 
espaço. Origem do Universo. Fenômenos físicos e químicos: elementos químicos e origem. 
Gravitação: força gravitacional e peso. Unidade astronômica, ano-luz, mês-luz, dia-luz e segundo-
luz. Constelações e reconhecimento do céu. 
 

Astronáutica (Além dos conteúdos do nível 2) - A exploração de Marte. Por que o Brasil deve 

possuir um programa espacial? O efeito estufa e o buraco na camada de ozônio. O corpo humano 
no espaço. Os Foguetes Saturno, Ariana, Soyuz e Próton. Os ônibus espaciais 

Haverá uma oportunidade de preparação para as provas, que consistirá em aulas extras, de 
acordo com o horário abaixo: 
 

Data Horário Laboratório de ciências 

29/04 8h às 9h30 Para alunos do vespertino 

29/04 15h às 16h30 Para alunos do matutino 

09/05 8h às 9h30 Para alunos do vespertino 

09/05 15h às 16h30 Para alunos do matutino 

 
 
Para participar dessa atividade, é necessário trazer a autorização abaixo preenchida e 

assinada pelo responsável até o dia 08/4, segunda-feira. Outras informações (regulamento, 



conteúdo, modelos de provas e gabaritos de anos anteriores) estão disponíveis no site 
www.oba.org.br 

Contamos, mais uma vez, com o apoio e a colaboração dos senhores para o sucesso  
dessa atividade pedagógica. Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. 

 
 

Com amizade, 
 

 

 

Michélle Silva Cláudia Chaves 
SOP – Ensino Fundamental SOE – Ensino Fundamental 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTORIZAÇÃO 
 
Autorizo o(a) aluno(a) ____________________________________________________________, 

do _______° ano ______,  a participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

(OBA), no dia 17/5/2019. 

 
Brasília, ______ de _______________ de 2019. 

 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO ESTUDANTE 

 
 
Nome completo 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Data do nascimento _____ / _____ / _____  Telefone (       ) _______________________ 
 
 
Endereço 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


