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Caros Alunos,

O Campeonato de Robótica acontecerá no dia 19 de outubro de 2022, na quadra de

esportes Moizete Leite Mendonça, no Colégio Módulo, e será uma ocasião para celebrar a ciência,

a tecnologia e a educação, reunindo participantes de todas as turmas do 6º ao 9º ano do Ensino

Fundamental para desenvolver a criatividade e as habilidades de resolução de problemas,

proporcionando uma experiência com uso de metodologias ativas e aplicação do conceito maker,

além de ser, também, uma celebração da amizade, do compromisso e da diversão. Através do uso

da tecnologia Lego Education, os alunos irão montar e programar dispositivos autônomos com o

objetivo de cumprir o maior número de missões sobre o tapete da FLL (First Lego League) com o

tema: “CITY SHAPER: Soluções Inteligentes Modeladas Para O Futuro”.

Vocês já pararam para pensar em como serão as cidades do futuro? O aumento

populacional, os avanços tecnológicos, a necessidade cada vez maior de soluções em

sustentabilidade, ambientes multiculturais, saúde e qualidade de vida, são alguns dos vários

assuntos relacionados à vida nos centros urbanos. E a maneira como lidamos com todos esses

assuntos tem um grande impacto no mundo que vem pela frente.

De acordo com as projeções realizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), em

2050, 66% da população mundial estará concentrada nos centros urbanos, além de ocorrer um

acréscimo de 2,5 bilhões de novos habitantes no planeta Terra. Esse crescimento populacional

trará consigo a necessidade de criação de novos postos de trabalho, de ambientes cada vez mais

acolhedores com a questão da diversidade e cidades mais inteligentes e sustentáveis para

conseguir comportar todas as necessidades humanas ao mesmo tempo em que se oferece

qualidade de vida.

Quando falamos em cidades inteligentes, estamos falando de modelos mais eficientes, que

conseguem beneficiar as pessoas e o meio ambiente. Um exemplo atual é a cidade de Pequim,

que está testando um dispositivo capaz de purificar o ar, filtrando todas as partículas nocivas à

saúde para liberar ar puro.

Em Chicago, temos mais um bom exemplo. Por lá, estão sendo instalados caixas em postes

de luz, em que câmeras e sensores são capazes de captar informações sobre a qualidade do ar, a

temperatura, os níveis sonoros, a umidade, informações de tráfego e outros dados, que servem

para monitorar a cidade e identificar maneiras de promover mais economia e melhorar as

condições de vida e o enfrentamento a problemas como enchentes e alagamentos.

Nesse contexto, as cidades do futuro devem aliar tecnologia à sustentabilidade e, é através

da discussão de toda essa temática que nós, da comissão organizadora do Campeonato de

Robótica do Colégio Módulo, visamos despertar em vocês, alunos, o olhar consciente e

questionador acerca dos problemas presentes nos centros urbanos.



Além das missões, outras tarefas contabilizam pontos para definir a equipe campeã.

Portanto, fiquem atentos, organizem-se e mostrem um bom trabalho em equipe. Estamos

preparando tudo com muito carinho para que vocês possam aproveitar ao máximo os momentos de

interação e aprendizagem que um evento como esse promove.

Desejamos a todos, uma boa competição.

Atenciosamente,

Luiz Carlos Santana

Colégio Módulo

Coordenador de Educação Tecnológica



1. Informações gerais sobre a competição

A competição de robótica é uma atividade multidisciplinar. Dessa maneira, as tarefas

propostas têm como finalidade reforçar os diversos conhecimentos adquiridos em sala de aula e

desafiá-los a aplicar esses fundamentos para soluções de problemas presentes no seu cotidiano.

1.1. Data e local
● Início: às 16h30 do dia 19 de outubro de 2022 – quarta-feira

Colégio Módulo R. dos Cravos, 247 - Inácio Barbosa, Aracaju - SE, 49040-14
Quadra de esportes Moizete Leite Mendonça

1.2. Disciplinas
Das disciplinas a serem abordadas encontram-se: Português, Redação, Matemática,

Geografia, História, Ciências, Física, Química, Biologia.

1.3. Séries participantes
As turmas que podem participar do campeonato devem pertencer ao nível “Fundamental II”,

partindo do 6° ano ao 9° ano de todas as turmas (A, B, C, D e E), do colégio Módulo.

1.4. Tema

“CITY SHAPER: SOLUÇÕES INTELIGENTES MODELADAS PARA O FUTURO”

1.5. Objetivo
Através do uso da tecnologia Lego Education, os alunos irão montar e programar

dispositivos autônomos com o objetivo de cumprir o maior número de missões sobre o tapete da

FLL (First Lego League) com o tema “CITY SHAPER: Soluções Inteligentes Modeladas Para o

Futuro”. Ademais, ainda irão solucionar problemas e apresentar suas respectivas soluções de

forma aplicada e justificada.

1.6. Metodologia
O campeonato de robótica é mais do que apenas apresentar robôs, pois, em todas as

edições, alunos do colégio Módulo usam suas habilidades de pensamento transformador para

explorar um novo tema e criar um projeto de soluções inovadoras. Além de ser uma atividade

multidisciplinar, são utilizadas diversas metodologias para que o máximo de alunos sejam atingidos,



tais como: estudo de caso, problematização, desenvolvimento de pesquisas, avaliações

qualitativas, desenvolvimento de consciência social, dentre outras.

Ainda, o campeonato adota valores fundamentais como, inclusão, inovação, impacto e

diversão, dentre outros. Tais valores são desenvolvidos pelos alunos durante as aulas de robótica e

serão aplicados e aperfeiçoados durante a preparação e no decorrer do evento.

Figura 1 Valores fundamentais adotados pela robótica

1.7. Atividades
O campeonato de robótica é composto por atividades que envolvem muito mais do que o

saber programar. Trabalhar com redes sociais, construção de miniaturas, produção de vídeos,

elaboração de pesquisas e solução de problemas, são algumas das possíveis formas de pontuar

que vão além do uso da programação. Essas tarefas serão divididas entre quatro equipes: de

missão, de marketing, de pesquisa-apresentação e de pesquisa-maquete.



2. Inscrição

As inscrições serão divididas em duas etapas, sendo elas:  individual e em equipe.

2.1. Inscrição individual
A inscrição individual deverá ser realizada pessoalmente, no laboratório de robótica, até o

dia 09 de setembro (quarta-feira). Para isso, será disponibilizada uma ficha de inscrição para cada

aluno o qual deve comparecer com essa devidamente preenchida.

O valor da inscrição será de R$ 60,00 e deve ser entregue juntamente com a ficha de

inscrição. Ao realizar a inscrição, o aluno receberá um comprovante que deve ser guardado e

conservado durante todo o decorrer do campeonato.

OBS: - A inscrição somente será validada mediante entrega da ficha de inscrição e
pagamento.

2.2. Inscrição da equipe
A inscrição da equipe será feita de forma online, através do

preenchimento de um formulário online que deverá ser preenchido pelo líder da

equipe entre os dias 10 e 16 de setembro

Para acessar o formulário, você poderá utilizar o link abaixo ou
escanear o QR code ao lado.

● https://forms.gle/NH92hLJB3sUgogAVA

No momento de preencher o formulário, é necessário que o líder tenha as seguintes

informações definidas:

● Nome do líder
● E-mail do líder (Para contato)
● Telefone do líder (Para contato)
● Cor da camisa da equipe
● Nome da equipe
● Padrinho ou Madrinha da equipe
● Nome dos integrantes da equipe de Pesquisa – Apresentação
● Nome dos integrantes da equipe de Pesquisa – Maquete
● Nome dos integrantes da equipe de Marketing
● Nome dos integrantes da equipe das Missões

Os itens elencados serão descritos nas seções a seguir.

2.2.1.Líder
A equipe deverá eleger seu líder. Ele será responsável por informar os professores de

robótica sobre as decisões tomadas pela equipe; deve manter a equipe informada das atualizações

https://forms.gle/NH92hLJB3sUgogAVA


relacionadas às atividades do campeonato, além de coordená-la em suas respectivas tarefas. O

líder também pode participar de qualquer outro segmento de atividades do campeonato (Missões,

Marketing, Pesquisa - apresentação ou maquete).

Para a escolha do líder de equipe, é aconselhado que este seja um aluno com perfil de

liderança, que consegue se comunicar com todos e que seja comprometido e responsável.

2.2.2.E-mail do líder
O e-mail do líder deve ser válido, podendo ser de qualquer extensão (hotmail, gmail, etc..).

Essa será uma das formas de comunicação para envio de documentos, links e informações que

serão encaminhados por ele. Dessa maneira, é importante que o usuário tenha o hábito de estar

atento a sua caixa de mensagens diariamente.

2.2.3.Telefone do líder/WhatsApp
O telefone do líder deve ser válido podendo ser de qualquer operadora (tim, claro, vivo,

etc..). Assim, será criado um grupo de WhatsApp, contendo os líderes das equipes com objetivo de

informar e orientar sobre as tarefas e o regulamento.

2.2.4.Cor da equipe
A equipe deverá escolher uma cor que identifique seus respectivos integrantes no decorrer

do campeonato. A escolha será feita de acordo com a disponibilidade apresentada no formulário, a

equipe que se inscrever primeiro terá preferência nas disponibilidades das cores.

2.2.5.Nome da equipe
A equipe deverá criar um nome que esteja relacionado com o tema principal do campeonato

e/ou tecnologia. Estão definitivamente proibidos (sob possibilidade de penalização), nomes que

contenham palavras de baixo calão e/ou apresentem duplo sentido de conotação sexual.

OBS: Nomes que não atenderem a relação entre tecnologia e/ou tema do campeonato
não serão aceitos.

2.2.6.Padrinho ou Madrinha
A equipe deverá indicar seu padrinho ou madrinha na inscrição da equipe, podendo ser

professor ou um familiar, desde que maior de 18 anos. O Padrinho ou Madrinha deverá estar

presente do início ao final do campeonato.



2.2.7.Equipe de Pesquisa - Apresentação
A equipe de pesquisa voltada à apresentação deverá contar com até 5 membros

responsáveis por indicar uma situação problema e apresentar uma solução ao problema proposto.

O detalhamento sobre a parte de pesquisa da competição pode ser visto na seção 3.1.

● Caso sua equipe possua entre 25 a 30 alunos participantes, será criada uma equipe
de pesquisa – apresentação extra, competindo juntamente com a equipe de
pesquisa – apresentação inicial. Desse modo, a nota final dessa área para a turma
será considerada como a média entre as notas das duas equipes (extra e inicial)

2.2.8.Equipe de Pesquisa - Maquete
A equipe de pesquisa voltada à maquete deverá contar com até 5 membros responsáveis

pela confecção de uma miniatura como forma de representação física da solução proposta em

resposta à situação problema levantada pela equipe. As normas e os detalhamentos desse quesito

podem ser vistos na seção 3.

● Caso sua equipe possua entre 25 a 30 alunos participantes, será criada uma equipe
de pesquisa – maquete extra, competindo juntamente com a equipe de pesquisa –
maquete inicial. Desse modo, a nota final dessa área para a turma será considerada
como a média entre as notas das duas equipes (extra e inicial).

2.2.9.Equipe do marketing
A equipe do marketing deverá possuir até 5 membros, os quais serão responsáveis pelo

acompanhamento e pela divulgação de todas as atividades desenvolvidas, desde as reuniões e

debates para resolução da problemática da pesquisa, até dos treinos realizados por sua respectiva

equipe no laboratório de robótica. As normas e os detalhamentos deste quesito da competição

podem ser vistos na seção 4.

2.2.10. Equipe das missões
A equipe das missões deverá conter até 5 membros que serão responsáveis por montar e

programar um robô autônomo para realizar não só os desafios apresentados pela organização bem

como, as regras e os detalhes que estão presentes na seção 5.



3. Pesquisa

O tema “CITY SHAPER: soluções inteligentes modeladas para o futuro”, que se

concentra em como podemos melhorar a vida nas cidades. Agora que a inovação é mais

importante do que nunca, estamos abrindo o desafio para todos os grupos, indivíduos e equipes do

nosso campeonato interno. Ao partimos da ideia de que as cidades enfrentam grandes problemas

como transporte, acessibilidade e desastres naturais, surgem os seguintes questionamentos: como

podemos moldar um futuro melhor para todos?

A atividade de pesquisa está dividida em dois segmentos, os quais estão descritos abaixo:

3.1. Pesquisa - Apresentação

Nessa etapa, sua tarefa é identificar um problema presente na zona urbana, tanto em um

edifício ou espaço público, como em uma avenida ou parque, por exemplo. A partir desse

problema, sua equipe deve elaborar uma solução e apresentar as justificativas através de um

vídeo com duração entre 3 a 5 minutos. Em seu vídeo, devem estar inclusos:

● o problema que identificou e por que ele é importante para sua equipe;

● um exemplo real do problema apresentado;

● sua solução proposta e os pontos positivos dela;

● se existe alguma aplicação já realizada da sua solução ou se é algo inovador.

OBS: Caso a equipe tenha uma equipe de apresentação-extra, o segundo vídeo deve
apresentar um novo problema e uma nova solução.

3.1.1.Critérios de avaliação da apresentação em vídeo
O vídeo de apresentação será avaliado obedecendo aos seguintes critérios:

● domínio do conteúdo apresentado;

● clareza na apresentação do problema e da solução;

● produção do vídeo (edição, áudio, coesão e coerência);

● tempo de duração do vídeo;

● atendimento dos itens da justificativa.

3.1.2.Data de entrega do vídeo
O vídeo deverá ser entregue via pendrive ou e-mail/drive (nuvem) até o dia 14 de outubro

(sexta-feira), as 14h.



3.1.3.Pontuação da pesquisa - apresentação
A pontuação máxima que poderá ser alcançada pela equipe será de 200 pontos, sendo

distribuídos da seguinte maneira:

Item de avaliação Nota máxima Item de avaliação Nota máxima
Domínio do conteúdo 40 Tempo 40

Clareza 40 Justificativa 40

3.2. Pesquisa - Maquete

A equipe deverá construir uma maquete representativa, contendo a solução defendida na
apresentação do vídeo da pesquisa. Somente dessa maneira, a maquete será avaliada pela

equipe de comissão julgadora.

A maquete deverá ter dimensões de, no mínimo 30x40 cm e, no máximo 50x60 cm,

conforme as imagens abaixo:

Figura 2- Tamanho mínimo e máximo da maquete, respectivamente.

A maquete deve ser projetada e construída pelos alunos e não serão aceitas maquetes

impressas em 3D.

3.2.1.Critérios de avaliação da maquete
Os critérios de avaliação da maquete serão os seguintes:

● respeito às dimensões: definidas no regulamento;

● criatividade e originalidade: na escolha dos materiais, dando ênfase a elementos

reciclados, assim como também à técnica no processo construtivo da mesma;

● estética e design: avalia-se a limpeza da maquete (poluição visual), nível de

detalhamento e o seu atrativo estético.

OBS: Caso a equipe tenha uma equipe de maquete-extra, a construção da segunda maquete
deve estar associada ao segundo tema da equipe de pesquisa-apresentação – extra.

OBS: A equipe de pesquisa maquete deverá ficar durante todo o período do campeonato em
uma área destinada a exposição das maquetes.



3.2.2.Data de entrega da maquete
A maquete deverá ser entregue até 18 de outubro (terça-feira), das 08h às 17h.

3.2.3.Pontuação da pesquisa – maquete
A pontuação máxima que poderá ser alcançada pela equipe será de 200 pontos, sendo

distribuídos da seguinte maneira:

Item de avaliação Nota máxima
Respeito às dimensões 40

Criatividade e originalidade 80
Estética e design 80



4. Marketing

A equipe de marketing tem como função principal realizar o acompanhamento das

atividades das equipes de missão e pesquisas como treinos, construção da maquete, reuniões,

dentre outras atividades. A divulgação será realizada através de postagens no Instagram e toda

atividade será pontuada, podendo obter pontos extras ao cumprir atividades surpresa, as quais não

estão descritas neste regulamento.

Para a atividade do marketing, a equipe deverá:

● utilizar uma conta no Instagram para a turma/equipe e informar aos professores de

Robótica o nome da mesma, para fins de monitoramento das atividades;

● referenciar o Colégio Módulo nas publicações (marcar o Instagram do colégio -

@colegiomodulo);

● descrever a referida tarefa no campo de legenda;

● utilizar a hashtag #CDROModulo2022 em todas as publicações oficiais do

campeonato (somente desta forma a publicação poderá ser avaliada);

● também poderão ser utilizadas as hashtags: #FLL; #CityShaper; #RoboticaModulo;

#CROModulo e #LEGO.

4.1. Cronograma e conteúdo das postagens
Seguir a seguinte ordem de tarefas e prazos:

1. a primeira publicação deverá ser feita entre os dias 19 e 23 de setembro. Ela

deverá apresentar, de forma criativa, o tema do campeonato e a equipe participante.

(Por exemplo: sua cor, o nome da equipe, os participantes etc.);

2. entre os dias 24 e 28 de setembro, deverá ser feita a segunda publicação. O

tema desta semana será Missões. A equipe deverá publicar fotos ou vídeo dos

treinos dos seus representantes das missões, entrevistá-los e escrever na legenda

como está sendo para eles a experiência;

3. entre os dias 29 de setembro e 03 de outubro, a equipe deve apresentar o seu
robô, através de um vídeo, mostrando a realização de alguma tarefa do tapete de

missões;

4. entre os dias 04 e 08 de outubro, a equipe deverá publicar uma matéria a
respeito da Pesquisa da turma (tipo making of). De maneira sucinta, informar em

sua publicação qual a situação problema apresentada pela equipe e qual a solução

proposta;

5. a última publicação deverá ser feita entre os dias 09 e 14 de outubro e, nela,

deverá ser apresentada uma prévia da produção da maquete, ou seja, mostrar os



alunos colocando a mão na massa. Apresente, também, o que vocês estão

construindo e qual a finalidade cuja explicação pode ser via áudio ou legenda.

4.2. Pontuação do marketing
A pontuação máxima que poderá ser alcançada pela equipe será de 250 pontos, sendo 50

pontos para cada atividade cumprida dentro do prazo.

OBS: A equipe poderá postar conteúdos relacionados a seus respectivos
patrocinadores, porém essas não serão contabilizadas para a nota no campeonato.



5. Missões do Robô

Na missão, sua equipe terá que identificar as tarefas propostas pela organização, projetar e

construir um robô LEGO, a fim de cumpri-las, testar e aperfeiçoar seu programa e design. O robô

de sua equipe precisará controlar, pegar, transportar, acionar ou entregar objetos, e para isso, terão

dois rounds durante o campeonato. Cada equipe terá apenas dois minutos e meio (150
segundos) por round para completar o máximo possível de missões.

As tarefas serão realizadas no tapete de missão City Shaper. Nele, estarão posicionadas

diversas peças, construções e obstáculos que seu robô terá que enfrentar.

Figura 3 Tapete da competição City Shaper

A área em branco que pode ser vista na Figura 3, é uma seção dedicada para a montagem

e modificação estrutural do seu robô, chamada de área do robô. O restante de toda arena é o

tapete onde serão realizadas as missões.

Figura 4 Divisões das seções da arena



5.1. Guia do desafio de missões

O objetivo do desafio é dar forma a uma cidade em expansão, com edifícios e estruturas

mais estáveis, bonitas, úteis, acessíveis e sustentáveis, ou seja, resolver os problemas do mundo

real, representados nas missões, para marcar pontos.

A explicação detalhada de cada missão pode ser encontrada no Guia do Desafio de

Missões que pode ser acessado através do link: Guia_Desafios_Missões_CRM2022.pdf. É

fundamental que todos os membros da equipe de missões leiam os desafios, os quais não

necessitam ser realizados na mesma ordem de apresentação do Guia de Missões. Montem as

suas estratégias, lembrando-se do tempo máximo de execução em cada round do campeonato.

5.2. Agendamento dos treinos da equipe de missão

Os treinos da equipe de missão poderão ser agendados a partir do dia 16 de setembro

(sexta-feira), podendo ser realizado presencialmente no laboratório de robótica por algum membro

da equipe de missão ou pelo líder.

5.3. Lista dos Desafios

Os desafios e suas respectivas pontuações para a área de missão são:

Desafio Pontuação Máxima Desafio Pontuação Máxima

1 - Lugares Elevados 60 pontos 8 - Elevador 100 pontos

2 - Guindaste 160 pontos 9 - Fator de Segurança 90 pontos

3 - Drone de Inspeção 40 pontos 10 - Construção em Aço 100 pontos

4 - Design Para Animais 40 pontos 11 - Arquitetura Inovadora 60 pontos

5 - Casa na Árvore 210 pontos 12 - Planeje e Construa 375 pontos

6 - Engarrafamento 40 pontos 13 - Melhoria e Sustentabilidade 45 pontos

7 - Balanço 40 pontos

TOTAL 1360 PONTOS

https://drive.google.com/file/d/1f-1BKjR63Z44U_PiwkKaC0HMfRFK3bwb/view?usp=sharing


6. Observações Durante o Campeonato

Para permitir o bom andamento do campeonato, atentem-se para as seguintes

observações:

6.1. Das Missões

1. Mantenham a organização da mesa das missões e atenção às peças.

2. O Robô, incluindo as suas programações, são de responsabilidade da equipe que deve salvar

em um dos computadores da sala de robótica do Colégio Módulo, assegurando a integridade

das informações. Recomenda-se também que a equipe salve as programações em e-mail de

um ou mais participantes.

3. Nessa competição, toda equipe poderá ficar em uma área reservada próxima à mesa, mas

apenas a equipe das missões terá acesso a ela durante a partida.

4. As pontuações adquiridas nas duas rodadas são acumulativas. Ao repetir a mesma missão, é

permitido substituir a menor pontuação pela maior, mas não somar.

5. Ao final de cada round, a equipe de missão deverá conferir a pontuação obtida na execução

das missões junto à comissão organizadora e assinar um documento atestando ciência desta

pontuação.

6.2. Das torcidas

1. Os alunos que estiverem na arquibancada, a fim de torcer para sua respectiva equipe, só

poderão fazer enquanto a sua equipe estiver com o robô sobre o tapete.

2. Fica proibido o uso de objetos sonoros tais como: apito, tambor, corneta, dentre outros, sob o

risco de serem penalizados.

3. Os alunos ficam proibidos de torcer contra as equipes adversárias. Assim, qualquer entonação,

barulho, vaia, ou palavra usada na finalidade de atrapalhar, provocar ou desconcentrar

integrantes de outras equipes serão advertidos e poderão sofrer penalidade.



4. Atividade Pedagógica

A conexão Interdisciplinar é uma atividade obrigatória a todos os participantes do

Campeonato de Robótica. Essa atividade permite que os alunos façam conexão do conteúdo

trabalhado nas aulas de Robótica, por meio de um jogo de perguntas de conhecimentos gerais,

através das disciplinas listadas abaixo:

● Português,

● Redação,

● Matemática,

● Geografia,

● História

● Ciências,

● Física,

● Química

● Biologia

Todas as atividades propostas pela organização do evento visam estimular a aprendizagem e, por

isso, serão contabilizadas como critério de avaliação para a pontuação. As atividades serão
realizadas de 30 de setembro a 07 de outubro durante as aulas de Robótica.



5. Resumo da pontuação

Ao final do Campeonato, serão divulgadas as pontuações apenas dos 3 (três) primeiros

colocados, começando pelo terceiro, segundo e primeiro lugar. Em conjunto também serão

apresentados os campeões por área (missão, marketing, pesquisa – vídeo e pesquisa – maquete)

5.1. Outras formas de pontuar

5.1.1.Padrinho ou Madrinha da Equipe (50 pontos)
O padrinho ou madrinha da equipe pode ser representado por um familiar de algum

integrante da equipe, professor ou professora, ou funcionário do Colégio Módulo que deve estar

presente durante a realização do campeonato na data definida.

Está vetada a participação como padrinho da turma:

● membros da organização do campeonato;

● pessoas sem vínculo familiar de algum aluno da turma;

● pessoas menores de 18 anos de idade.

5.1.2.Postagens surpresas do Marketing (até 80 pontos)
O líder de cada equipe receberá instruções, por meio do grupo no WhatsApp, contendo as

informações necessárias para postagem e prazo para o cumprimento.

5.1.3.Participação da equipe (até 150 pontos)
A equipe que participar no campeonato com no mínimo:

● 60% da turma: 30 pontos;

● 80% da turma: 80 pontos;

● 100% da turma: 150 pontos.

O cálculo para a porcentagem será realizado com base no número de alunos da turma.

OBS: os pontos de participação não são acumulativos.
Se houver a junção de duas ou mais turmas, o número de alunos (de cada turma) será

somado para a realização da porcentagem.

5.2. Quadro de pontuação
Itens Pontuação máxima

Outras formas de pontuar 280
Marketing 250

Pesquisa (Apresentação + Maquete) 400



Missões 1360
Total 2290

5.3. Critérios de desempate
O critério de desempate dependerá de cada área.

5.3.1.Marketing
Será considerado, além das pontuações obtidas pelo desenvolvimento da atividade, a

quantidade das postagens, a criatividade e a originalidade.

5.3.2.Missões
Será considerado, primeiro, a quantidade de missões executadas pelas equipes empatadas.

Caso persista o empate, serão consideradas as dificuldades das missões executadas pela

equipe. Missões mais difíceis, a critérios dos professores, serão levadas em consideração em

detrimento das mais simples;

Por último, caso persista o empate, será selecionada apenas uma missão que as equipes

empatadas deverão executar. Aquela que executar com sucesso, em menor tempo, será a

vencedora.



6. Outras Informações

6.1. Comissão organizadora
Coordenador do Torneio: Luiz Carlos Santana – Coordenador de Educação Tecnológica

Narrador da competição: Guilherme Prado - Professor de Robótica

Juízes de Missões: Guilherme Prado e Danielle Marques - (Professores de Robótica)

Juízes de Pesquisa e Marketing: Camila Lima e Izis Sena (Professoras de Informática),

Guilherme Prado e Danielle Marques.

6.2. Contatos
Luiz Carlos Santana – carlos@colegiomodulo.com

Colégio Módulo
colegiomodulo.com

6.3. Situações não previstas
As situações não previstas neste regulamento deverão ser discutidas pela comissão

organizadora do campeonato. O que for decidido por ela, deverá ser acatado.



7. Cronograma Geral

Atividade Data
Início da inscrição individual 22 de agosto
Termino da inscrição individual 09 de setembro
Início da inscrição da equipe (Realizada pelo líder) 10 de setembro
Término do período de inscrição da equipe 16 de setembro
Prazo para escolha do padrinho ou madrinha 16 de setembro
Início do agendamento para treinos com as equipes de missões 16 de setembro
Prazo inicial para a primeira publicação do marketing
(Apresentação da equipe) 19 de setembro

Prazo final para a primeira publicação do marketing
(Apresentação da equipe) 23 de setembro

Prazo inicial para a segunda publicação do marketing
(Equipe de missões) 24 de setembro

Prazo final para a segunda publicação do marketing
(Equipe de missões) 28 de setembro

Início da atividade pedagógica - Quiz 30 de setembro
Prazo inicial para a terceira publicação do marketing
(Apresentação do robô) 29 de setembro

Prazo final para a terceira publicação do marketing
(Apresentação do robô) 03 de outubro

Fim da atividade pedagógica 07 de outubro
Prazo inicial para a quarta publicação do marketing
(Equipe de pesquisa) 04 de outubro

Prazo final para a quarta publicação do marketing
(Equipe de pesquisa) 08 de outubro

Entrega do vídeo da pesquisa 14 de outubro
Prazo inicial para a quinta publicação do marketing
(Making of - Maquete) 09 de outubro

Término do agendamento para treinos com as equipes de
missões 18 de outubro

Prazo final para a quinta publicação do marketing
(Making of - Maquete) 14 de outubro

Entrega da maquete para a comissão organizadora 14 de outubro
Campeonato de Robótica 19 de outubro


