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                                                            Teresina (PI), 14 de maio de 2021. 

24ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA - OBA 

ALUNOS E ALUNAS DO 6° ao 9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

  

 Para que possamos tornar nossos alunos cada vez mais preparados e competitivos para os 

grandes desafios acadêmicos, é fundamental que sejam desenvolvidas ações que fomentem a disputa 

e estimulem a busca e aprofundamento do conhecimento.  

 É com este propósito que convidamos os alunos do 6° AO 9º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS para participar da 24ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA 

E ASTRONÁUTICA - 24ª OBA – 2021. Trata-se de um evento que tem por objetivo fomentar o 

interesse dos jovens pela astronomia, astronáutica e ciências afins. 

 A OBA é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a 

Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do ensino fundamental e médio em 

todo território nacional e no exterior desde que por escolas de língua portuguesa. 

PARA PARTICIPAR 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: o aluno ou a aluna deverá entrar em contato com a Coordenação 

Pedagógica da Unidade onde encontra-se devidamente matriculado(a) até o dia 18 DE MAIO DE 2021 

(TERÇA-FEIRA):  

 Aluno presencial: ir à Coordenação de sua Unidade; 

 Aluno on-line: entrar em contato com a Coordenação (Unidade Arêa Leão: 3214-6700/ Unidade 

Ilhotas: 3194-8181); 

2. PÚBLICO ALVO: Poderão se inscrever os alunos e alunas do 6º AO 9º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS. As provas serão em níveis distintos, especificados abaixo e numa 

ÚNICA FASE:  

 NÍVEL 3: destinada aos alunos(as) do Ensino Fundamental, regularmente matriculados do 6° ao 9° 

ano; 

3. Conteúdo Programático: 

 NÍVEL 3. Astronomia: Além dos conteúdos do nível 2: Terra: rotação, pontos cardeais, 

coordenadas geográficas, estações do ano, marés, solstícios, equinócios, 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. Leis de Kepler. 

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 
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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, Ariane, Soyuz, Próton e os 

atuais das empresas privadas, tipo SpaceX etc. 

4. SITE DA OLIMPÍADA: http://www.oba.org.br  

5. SOBRE AS INFORMAÇÕES: Os alunos ou alunas inscritos nesta olimpíada, deverão entrar em 

contato com a Coordenação para receber as demais informações e orientações sobre este evento. 

REALIZAÇÃO DA 24ª OBA 

 A prova da Olimpíada acontecerá no dia 27 de maio de 2021 (Quinta-feira); 

 Modalidade: A Prova será aplicada apenas de forma presencial; 

 Os alunos inscritos farão a PROVA: 

NÍVEL 3: alunos e alunas do 6° ao 9° ano do Ens. Fundamental anos iniciais; 

 Local: Unidade Arêa Leão; 

 Horário: Das 15h às 17h (A duração desta prova é até duas horas). 

 

 

 

Atenciosamente, 

Direção do Colégio CPI. 
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