
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVO Nº 01 – OBA     

 Brasília, 2 de abril de 2018. 
Querida Família CBB, 
 
A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) é um evento 

nacional realizado nas escolas brasileiras. A OBA ocorre dentro da própria escola. 
 A participação dos alunos do Ensino Fundamental I é opcional. Durante os meses 

de abril e maio, abordaremos os temas propostos pela equipe da OBA de forma lúdica e 
prazerosa, com a prof.ª Maria Carolina Barros Sayão. 

Assim como as outras olimpíadas de conhecimento, a OBA tem como objetivo 
principal fomentar o interesse de nossos estudantes pela Astronomia e pela Astronáutica 
e ciências afins. Serão trabalhados vídeos, textos e haverá aulas experimentais. 

As aulas terão duração de cinquenta minutos e serão ministradas, tanto pela 
professora regente da turma como pela professora Maria Carolina em horário especial, 
seguindo o cronograma abaixo. 

O lançamento do foguete será no dia 2/5, quarta-feira, no turno do estudante. 
Instruções para confecção do foguete serão divulgadas. 

No dia 18/5 (sexta-feira), será aplicada, para todo o Brasil, a avaliação das 
Olimpíadas. Como se trata de Olimpíadas, não haverá outra oportunidade para realizá-
la em outra data. 

Contamos com a participação e o envolvimento das famílias, para que mais uma 
vez os estudantes do Colégio Batista de Brasília sejam premiados com excelência. 

Encerraremos as inscrições no dia 13 de abril. 
 Atenciosamente, 

                                                                                  Kênia Araújo Santana 
Ensino Fundamental I 

 

Seguem, na tabela abaixo, as datas e os horários das aulas. 
 
 

ANO/ TURMA DATA HORÁRIO ATIVIDADE PROPOSTA 
 

2º / 3º/ 4º / 5º ano 2/5 (4ª feira) HORÁRIO DE AULA Lançamento do foguete 

4º / 5º ano (Nível 2) 7/5 (2ª feira) De 12h10 às 13h20 Aula 1 

4º / 5º ano (Nível 2) 9/5 (4ª feira) De 12h10 às 13h20 Aula 2 

4º / 5º  ano (Nível 2) 16/5 (4ª feira) De 12h10 às 13h20 Simulado - teste 

2º / 3º/ 4º / 5º ano 18/5 (6ª feira) De 12h10 às 13h30 Prova da OBA 
 

 

 

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

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 
Eu,________________________________________________________________, responsável pelo  

(a) aluno (a)______________________________________________________________________ 

do ____,  turma  ____, (      ) participarei / (      ) não participarei das aulas da OBA. 

Assinatura do responsável:___________________________________________________________ 

Data:____/_____/____ 


