
 

        

 

                                                                                     Brasília, 14 de maio de 2018. 

       Prezados pais ou responsável, como parte do projeto OBA, Olimpíada Brasileira e 

Astronomia e Astronáutica, enviamos os links que acessamos durante nossas aulas da 

OBA para objeto de estudo em casa. Você ainda pode assistir outros vídeos sobre os 

assuntos mencionados na Olimpíada. 

 

IMPORTANTE: 

� Teremos mais uma aula com aplicação de simulados para melhor preparação de 

nossos alunos para a Olimpíada e, no próximo encontro, a aplicação da prova 

nacional.  

 

 

 

          

Vídeos e links OBA Nível 1  - 2º e 3º ano. 

1) Sistema Solar  https://www.youtube.com/watch?v=pBOo8IcYLKY 

2) Marte https://www.youtube.com/watch?v=coWtaJtJq_Q 

 

3) Lua https://www.youtube.com/watch?v=yL5wbgtf8ec 

 https://www.youtube.com/watch?v=9wFZUOSg9R4 

https://www.youtube.com/watch?v=0C_w0WnjIVA 

 

4) Movimentos da terra https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U 

5) Corpos luminosos e iluminados https://brasilescola.uol.com.br/fisica/corpo-

luminoso-corpo-iluminado.htm 

6) Cometa https://www.youtube.com/watch?v=nBCuCmV4jBc&t=5s 

7) Sputnik https://www.youtube.com/watch?v=0_nUX61x3Cc&t=211s 

8) Marcos Pontes https://www.youtube.com/watch?v=SKFx4vwGpao 

9) Santos Dumont https://www.youtube.com/watch?v=qhZAx7q_45Q 

 

 

 

E que venham muitas medalhas! 

 

Até lá!  
 

 

Equipe da OBA 
 

 

 

 

15/5 (3ª feira) De 12h10 às 13h20 Simulado - teste 

18/5 (6ª feira) De 12h10 às 13h30 Prova da OBA 



 

 

                                                                                          Brasília, 14 de maio de 2018. 

       Prezados pais ou responsável, como parte do projeto OBA, Olimpíada Brasileira e 

Astronomia e Astronáutica, enviamos os links que acessamos durante nossas aulas da 

OBA para objeto de estudo em casa. Você ainda pode assistir outros vídeos sobre os 

assuntos mencionados na Olimpíada. 

 

IMPORTANTE: 

� Teremos mais uma aula com aplicação de simulados para melhor preparação de 

nossos alunos para a Olimpíada e, no próximo encontro, a aplicação da prova 

nacional.  

 

 

     Vídeos e links OBA Nível 2 – 4º e 5º ano 

1) Cruzeiro do SUL. https://www.youtube.com/watch?v=2d7_at6UVMY 

 

2) Sobre Marte  https://www.youtube.com/watch?v=YtNjGfXNJwU 

 

3) Movimentos da terra https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U 

 

4) Fases da lua https://www.youtube.com/watch?v=yL5wbgtf8ec 

https://www.youtube.com/watch?v=0C_w0WnjIVA 

http://www.zenite.nu/fases-da-lua/ 

5) Sistema Solar  https://www.youtube.com/watch?v=pBOo8IcYLKY 

6) Corpos luminosos e iluminados https://brasilescola.uol.com.br/fisica/corpo-luminoso-corpo-

iluminado.htm 

7)  

8) Comparação do tamanho dos planetas 

https://www.bing.com/videos/search?q=escala+de+tamanho+dos+palnetas&&view=detail&mi

d=1B94B2DD0B9C387093A91B94B2DD0B9C387093A9&&FORM=VRDGAR 

 

9) Missões Apollo https://www.youtube.com/watch?v=sTGMiKMviLw 

 

10)  Foguetes no Brasil https://www.youtube.com/watch?v=-cChReKCGsA 

 

11) Lançamento de foguetes https://mundoestranho.abril.com.br/tecnologia/como-e-o-

lancamento-de-um-foguete/ 

 

 

E que venham muitas medalhas! 

Até lá! 

Equipe da OBA 
 

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

18/5 (6ª feira) De 12h10 às 13h30 Prova da OBA 


