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Salvador, 05 de Abril de 2022. 
 
Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis,  
  
A OBA - Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é um evento aberto à participação de alunos do 4º ano 

Ensino Fundamental até o Ensino Médio de escolas públicas, privadas, urbanas e rurais.  

 

Devido à normalização da pandemia de Covid 19, a OBA voltará a ser realizada somente na forma PRESENCIAL NA 

ESCOLA.  

 

A OBA tem por objetivos fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências afins, promover a 

difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa, mobilizando num mutirão nacional, além dos 

próprios alunos, seus professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pais e escolas, planetários, observatórios 

municipais e particulares, espaços, centros e museus de ciências, associações e clubes de Astronomia, astrônomos 

profissionais e amadores, e instituições voltadas às atividades aeroespaciais.  

 

As provas serão em quatro níveis distintos:  

 

Nível 2: destinada aos alunos do ensino fundamental, regularmente matriculados do 4º ao 5º ano. Duração desta prova: 

até duas horas.  

Nível 3: destinada aos alunos do ensino fundamental, regularmente matriculados do 6º ao 9º ano. Duração desta prova: 

até duas horas. 

Nível 4: destinada aos alunos do ensino médio, regularmente matriculados em qualquer série/ano. Duração desta prova: 

até três horas. 

As provas serão compatíveis com os conteúdos abordados nos livros didáticos do ensino fundamental e médio. A prova 

será constituída, em princípio, de 7 perguntas de Astronomia e 3 de Astronáutica. Não é permitida a consulta a materiais 

ou a pessoas. Pode usar calculadora. A prova é individual. Não é permitido nenhum tipo de consulta à internet ou 

similares.  

  

Ao final da OBA todos alunos receberão um certificado de participação, bem como os professores envolvidos no processo 

e também os diretores escolares. Serão distribuídas, entre os três níveis participantes, aos alunos de maiores notas, 

medalhas, entre ouro, prata e bronze.  

  

A não há taxa de inscrição para escolas ou alunos participarem da OBA. Os alunos devidamente autorizados e inscritos 

pelos seus responsáveis, receberão uma carta-senha de acesso a plataforma. 

 

A 25 ª OBA será realizada na sexta-feira, dia 20/05/2022, no turno oposto. Alunos terão oficinas preparatórias para 

a prova. Breve divulgaremos o cronograma das oficinas preparatórias. 

 

Para fazer a inscrição – Clique aqui! 

Inscrições até dia 01/05. 

  

Conheça um pouco mais sobre a olimpíada. Acesse: www.oba.org.br  

 

Desejamos sucesso para todos os participantes! 

  

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica - Ensino Fundamental e Ensino Médio                                                                                 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZcmrDNrlreDWnEWCo_Q-BEkOPkIYXi3msBDJpB1xqwI-ulQ/viewform

