
  

 

 

 

 

 

  



Caros Alunos,  

  

O Campeonato de Robótica acontecerá no dia 17 de setembro, na quadra de 

esportes Moizete Leite Mendonça, no Colégio Módulo e será um momento marcante 

para as atividades desenvolvidas no Laboratório de Robótica por toda equipe de 

Educação Tecnológica. Mais do que uma competição, será uma celebração da amizade, 

do compromisso e da diversão. Através do uso da tecnologia Lego Education e do 

método Zoom Education for Life, os alunos irão montar e programar dispositivos 

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

tema “TRASH TREK ”.  

O desafio trata-se do que acontece com os objetos quando pensamos que o seu 

uso chegou ao fim, ou quando pensamos que eles não mais servem para nada. A verdade 

é que, com um pouco de imaginação, nós podemos extrair muito mais utilidade deles, 

ou dos materiais dos quais eles são feitos. Um momento oportuno para pensar nisso é 

antes mesmo de fabricá-los ou comprá-los! Reciclagem é ótimo, mas é apenas uma 

pequena parte de um grande arranjo. À medida que se trabalha nas Missões, imagina-se 

como nós podemos inovar rumo ao DESPERDÍCIO ZERO um dia. 

Além das missões, a torcida e o projeto-pesquisa também contabilizarão pontos 

importantíssimos para definir a equipe campeã. Portanto, fiquem atentos a esses itens, 

organizem-se, pesquisem e mostrem um bom trabalho em equipe.  

Nós, da família Módulo, estamos preparando tudo com muito carinho e 

empenho 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  



Regras Gerais 
 

1. Partida: por 3 minutos, o robô tenta obter a maior pontuação possível 

completando as missões. O cronômetro nunca para durante a partida. Cada 

partida é uma nova oportunidade para obter uma pontuação maior, sendo 

acumulativos os pontos obtidos na partida seguinte.   

  

2. Missão: a missão é uma tarefa que o robô pode completar para obter pontos. 

O robô inicia na Base e parte para uma ou mais “viagens” na tentativa de 

completar uma ou mais missões em cada “viagem”. As Missões podem ser 

tentadas em qualquer ordem, sozinhas ou em grupos, tentadas novamente 

quando possível e permitido, ou não tentadas. Pontos são concedidos se os 

resultados requeridos estiverem visíveis no campo no final da partida.  

  

3. Round: quando todas as equipes realizam uma partida, essa etapa é chamada 

de Round. As equipes terão o tempo entre os Rounds para retornarem aos 

locais de treino e ajustarem o robô e a programação, se necessários. Serão 

realizados dois rounds.  

 

4. Robô: o robô é definido como o EV3 e tudo que estiver conectado ou fixado a 

ele. Modelos de missão e objetos estratégicos não fazem parte do robô. 

 

5. Materiais: tudo que a equipe traga para a Área de Competição no torneio, 

deve ser feito inteiramente de peças LEGO em suas condições originais. Partes 

elétricas estão limitadas a tipo e quantidade: 1 EV3, 2 sensores de toque, 1 

sensor de luz, 3 motores, 1 giroscópio, 1 carregador de EV3. Adesivos, tintas, 

fitas, cola, óleo, etc não são permitidos, exceto para identificação de seus 

materiais nos locais de treino. Essa regra se aplica somente à Área de 

Competição (exceto controles remotos, os quais não são permitidos em 

nenhum local).  

  

6. Base: para que fique bem claro, base é a área delimitada no tapete, onde 

constam as marcas LEGO e First, de onde o robô deverá partir.  

  



7. Autonomia: o desempenho do robô deve ser autônomo (sem ajuda manual). 

Isso significa que depois de preparado pelo time, o robô deve sair da base e 

completar as missões SOZINHO. A maioria dos robôs requer múltiplas 

saídas, com alguns resgates e/ou preparação entre as “viagens”. Se uma 

equipe precisa resgatar o robô (tocando-o), deverá antes solicitar aos juízes e 

será penalizada.  

  

8. Objetos Perdidos: qualquer objeto deixado pelo robô no caminho pode ser 

removido pelos juízes a pedido da equipe, a menos que tenha efeito direto na 

pontuação, ou que o objeto seja parte de um modelo de missão.  

  

9. Preparação: antes da partida e entre as saídas (viagens) dentro do campo, o 

robô pode ser reparado, reconfigurado com dispositivos, carregado / 

descarregado e mirado. Seus mecanismos podem ser configurados, os botões 

pressionados e os sensores acionados. Essa manipulação deve ser realizada 

na base. Objetos adicionais ao robô podem ser manipulados na Base ou fora 

da mesa em qualquer momento.  

  

10. Posição da saída: para todos os inícios, todas as partes do robô (não somente 

as que estão em contato com o tapete) e todos os dispositivos utilizados no 

momento, objetos estratégicos, e entregas devem estar completamente dentro 

da Base.  

  

11. Técnicas de início: para que a saída do robô seja permitida, ele deverá estar 

parado (sem movimento) e a equipe não pode estar tocando-o. A equipe pode 

utilizar uma das seguintes maneiras para colocar o robô em movimento: 1ª, 

Tocar um botão ou 2ª, Acionar um sensor. A equipe não deve manipular o 

robô de outra forma para iniciá-lo. Após a saída com sucesso, o robô 

trabalhará de maneira autônoma. O cronômetro só para ao fim dos 3 minutos.  

  

12. Reinícios: em qualquer momento que o robô é tocado, não importando onde 

esteja, é considerado PARADO e deve retornar imediatamente à Base (caso 

esteja fora) a equipe prepara novamente o robô, e segue a técnica de início 



quando estiver pronto. NOTA: O robô não precisa retornar à Base, a menos 

que a equipe o toque, ou alguma missão requeira isso.  

  

13. Garras e acessórios do robô: poderão ficar dentro da base, desde que não 

atrapalhem a saída ou trajetória do robô.   

  

14. Danos ao robô: em qualquer momento durante a partida, a equipe pode 

solicitar que o juiz recupere partes do robô que tenham se soltado, a menos 

que tenha efeito direto na pontuação.   

  

15. Depois da partida: os juízes e o time observam o campo juntos e concordam 

sobre quais pontos serão concedidos ou perdidos e por que. Além disso, 

asseguram que o robô não está levando nenhuma parte que constitua as 

montagens das missões.  

  

16. Critério de desempate: no caso de empate entre duas ou mais equipes, será 

considerada campeã a equipe que realizou o maior número de missões na 

menor quantidade de tempo.  

 

Observações: 

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

observações: 

 Evitem sair da área do campeonato a fim de que os jurados possam apreciar a 

torcida, a criatividade e a organização de sua turma.  

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

 O Robô, bem como sua programação, é de responsabilidade da equipe que deve 

salvar em pen drive, assegurando a integridade das informações. 

 Somente a equipe que estiver competindo poderá ficar ao redor da mesa durante 

a partida.  

 As pontuações adquiridas nos dois rounds são acumulativas. Ao repetir a mesma 

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

  



Definições da equipe  
 

Cada turma deverá definir os participantes nos itens abaixo.   

• Líder 

• Nome da Equipe 

• Padrinho ou Madrinha da turma 

• Representantes da Pesquisa (04 alunos) 

• Representantes da Torcida 

• Representantes das Missões (04 alunos) 

• Criação do grito de guerra (até 04 alunos) 

  

A escolha da cor que identificará a torcida da equipe será pela ordem de entrega 

das informações acima. Os dados poderão ser entregues preenchendo a página 

“Definições da equipe” que está dentro do envelope entregue aos cuidados do 

Líder definido pela turma. Todas as equipes deverão fornecer essas informações 

até o dia 02 de setembro de 2016.  

  

Projeto de Pesquisa 
 

 

O tema do Projeto de Pesquisa é “Tecnologia em Favor do Meio Ambiente - O 

Desafio do Lixo” e, com base nesse tema, sua equipe irá: 

• Conceituar e explicar o subtema proposto 
• Identificar um problema da maneira com que lidamos com o lixo 
• Mostrar quais as soluções que já existem hoje para o problema encontrado 
• Explicar por que o problema ainda existe 
• Desenvolver uma solução inovadora para o problema. Mostrar o que fazer? 
• Mostrar um exemplo positivo de como estão tratando o problema - Caso verdade 
• Ação da turma em relação ao problema, compartilhá-lo e solucioná-lo com 

outros. 

Pense sobre isso 
Você já pensou no canudo descartável da sua bebida em um restaurante? Quando 

você termina sua refeição e vai embora, o que acontece com o canudo? 

Mesmo que você não utilize canudos descartáveis, você definitivamente produz 

uma quantia considerável de lixo todos os dias. Você pode chamar do que quiser. 



Para o Desafio TRASH TREK, lixo é qualquer item que você não vai mais utilizar 

e quer se desfazer. 

 Restos de comida (como casca de banana ou osso de galinha) 

 Sacolas plásticas ou embalagens 

 Itens usados (como caneta sem tinta ou um caderno velho da escola) 

 Roupas que são muito pequenas ou estão destruídas 

Onde você mora, talvez a maior parte do lixo vá para uma lixeira. Talvez a 

maioria vá para um saco de lixo. Talvez uma grande parte seja queimada. Não 

importa o que aconteça, esses resíduos vão para algum lugar quando eles deixam 

sua casa. Você sabe para onde eles vão? 

Sua missão no Projeto de Pesquisa, nessa temporada, é produzir menos lixo ou 

melhorar a maneira com a qual as pessoas lidam com o lixo que fazem. 

Para começar o seu Projeto de Pesquisa, escolha um item do lixo e identifique um 

problema da maneira com que ele é lidado. Procure problemas de como nós 

fazemos, transportamos, armazenamos ou transformamos o lixo em algo novo. 

Descubra então o que está sendo feito para solucionar o problema. 

Seguem abaixo uma lista dos possíveis temas do Projeto de Pesquisa. O tema da 

sua turma será indicado por sorteio. 

1. A coleta do lixo; 

2. Classificação do lixo; 

3. Resíduos de comidas; 

4. Lixo eletrônico; 

5. Os aterros; 

6. Resíduos perigosos; 

7. O processo de reciclagem; 

8. O impacto do lixo na comunidade – problemas provocados pelo lixo; 

9. Tipos de Lixo: orgânico, eletrônico, hospitalar, radioativo, urbano e 

industrial; 

10. Os cinco Rs; 

11. Indústrias - fabricação de produtos que não gerem resíduos 

A pesquisa consiste em um trabalho escrito e sua apresentação em Power Point com a 

duração de 5 minutos, no laboratório de Informática no dia 15 de setembro, às 15h. 



Conexão Interdisciplinar   
 

 

Desde muito cedo, crianças e jovens convivem com diversos tipos de tecnologias, 

como tablets, computadores, smartphones, jogos eletrônicos e redes sociais. 

Dessa forma, eles desenvolvem, de maneira autônoma, habilidades de se 

relacionar com o mundo tecnológico. A proposta da Robótica Educacional é 

tornar o espaço educativo um lugar que vá além da simples instrução, 

permitindo o desenvolvimento de ideias para a realização de ações genuínas. 

Ambientes criativos de aprendizagem que estimulem a curiosidade e o interesse 

na pesquisa, privilegiam a produção intelectual individual e em equipe. 

A conexão Interdisciplinar é uma atividade que todos os participantes do 

Campeonato de Robótica participam. Essa atividade permite que os alunos façam 

conexão do conteúdo trabalhado nas aulas de Robótica com as demais 

disciplinas. Estas consistem em um jogo de perguntas que testam os seus 

conhecimentos sobre o tema proposto na atividade de pesquisa. 

Cada participante responde a uma atividade relacionada a uma disciplina 

contemplada pelo Projeto de Robótica Educacional do Colégio Módulo. Das 

disciplinas envolvidas com o Projeto, são elas:  

 Português, 

 Redação,  

 Matemática,  

 Ciências,  

 Geografia,  

 História, 

A disciplina poderá ser escolhida individualmente. 

Data da atividade: de 12 a 16 de setembro durante as aulas de Informática.   

  



Missões – Desafios do Robô  
 

No Campeonato de Robótica Módulo, você compete duramente contra 

PROBLEMAS e trata as PESSOAS com respeito e bondade – tanto de sua equipe, 

quanto de outras equipes.  Professores, Coordenadores e pais dão o exemplo 

nesse sentido. Você constrói junto com as ideias de outras pessoas, ao invés de 

resistir ou derrotá-las. Assim, se você participar do campeonato com o objetivo 

de “ganhar uma competição de robótica”, está no lugar errado. O Desafio do 

Robô é desenvolvido e produzido para que você possa se divertir com ciência e 

tecnologia, ganhando confiança, conhecimento e habilidades ao mesmo tempo. 

Praticar como uma equipe se arriscando e inovando. 

Seguem as missões e a pontuação de cada uma delas: 

Ilustração Missão Pontuação 

 

M01 – Usando Material Reciclado: 

No mapa, terão peças espalhadas 

que precisão ser recicladas. Vigas 

azuis, amarelas e pretas são 

materiais. Vigas pretas não são 

recicláveis. Ao levar vigas de outras 

missões e reciclar tais materiais 

trará mais pontos à equipe. 

Não pontua 

     

 

M02 – Metano: colete o Metano da 

área do Aterro e use-o na Fábrica e 

no Caminhão. Para pontuar nessa 

missão, O Metano está no 

compartimento do Motor do 

Caminhão e/ou na Usina da 

Fábrica. 

200 pontos 

cada 



Ilustração Missão Pontuação 

 

M03 - Transporte: colete a lixeira 

amarela com o caminhão e 

descarregue até o local de descarga. 

Obs: A distância que um material 

descartado precisa viajar é uma 

importante parte da equação 

quando se tem que decidir o que 

fazer com esse material. 

100 pontos 

lixeira no 

caminhão. 

100 pontos 

lixeira 

descarregada. 

 

M04 -  Triagem: coloque as barras 

coloridas na máquina de triagem e, 

com a mão, gire a alavanca de 

separação. Caso alguma barra 

emperre na parte da esteira, é 

permitido transportar tal barra 

direto para a lixeira.  

Obs: Barras Azuis/Amarelas são 

recicláveis. As barras de cor preta 

devem ser depositadas na sua 

respectiva lixeira ou na lixeira preta 

localizada no aterro. 

25 pontos 

cada barra 

 

M05 – Carreiras:  leve os bonecos 

(cientistas) até a área da triagem. 

Para pontuar, pelo menos uma 

pessoa deve estar completamente 

na área de triagem. 

50 pontos por 

cada 

 

M06 – Ferro Velho: conserte o carro 

antigo instalando o Motor/Para-

brisa,  

250 pontos 

Ou amasse (dobre) o carro e 

arraste-o até a Área de 

Transferência. 

400 pontos 



Ilustração Missão Pontuação 

 

M07 – Limpeza: leve a sacola que 

está no mar até a base. Na máquina 

de triagem, também há uma sacola 

que deverá ser levada até a base. 

100 pontos 

cada 

Leve o polvo e a tartaruga até um 

dos círculos pretos no mar. 

200 pontos 

cada 

A galinha também deverá ser 

colocada no círculo menor que fica 

ao lado da grande lixeira preta. 

300 pontos 

 

 

M08 – Compostagem: acione a 

alavanca amarela da máquina de 

compostagem. Quando a máquina 

acabar o processo, leve o 

fertilizante para base. 

Obs: Material orgânico descartado 

não precisa ser desperdiçado. Ele 

pode virar fertilizante. 

100 ao 

acionar 

alavanca 

150 levar o 

fertilizante 

até a base 

 

M09 - Recuperação: o prédio que 

está preste a ser demolido, possui 

alguns itens de valor. Leve esses 

itens em segurança até a base. 

150 pelo 

conjunto 

 

M10 - Demolição: acionando a 

alavanca vermelha ou não, derrube 

todas as peças do prédio sem deixar 

nenhuma em pé. As peças 

derrubadas podem ser recuperadas 

com as mãos. 

100 pontos 

 
M11 – Decisões de compra: no 

mapa, há dois aviões de 

brinquedos. Leve-os para base. 

200 por 

avião. 

Total de Pontos nas Missões: 3500 



Pontuação da torcida  
 

Os itens listados abaixo serão avaliados pelo juiz de torcida.  

1. Animação da Torcida 
2. Participação da turma 
3. Faixa / Cartazes  
4. Grito de guerra  
5. Criatividade da equipe   

Pontuação  
 

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

primeiros colocados, começando pelo terceiro lugar, segundo e campeão. A soma 

de todos os pontos será apresentada nos televisores expostos no campeonato. 

Segue uma relação dos itens e suas respectivas pontuações que deverão ser 

somadas à pontuação das missões já especificada neste documento. 

   Pontuação das tarefas: 

 Padrinho ou madrinha da turma: 100 pontos* 
 Participação da turma: 100 pontos 
 Criatividade na apresentação: 200 pontos 
 Grito de guerra: 150 pontos 
 Faixas e Cartazes: 150 pontos 
 Convidados: 5 pontos cada (máximo 20 convidados) 
 Projeto de Pesquisa: 500 pontos 

   Pontuação das Missões: 3500 pontos 

   Pontuação da disciplina indicada: será atribuída apenas aos 

participantes da turma campeã (1ª colocada no campeonato), conforme os 

critérios de avaliação da participação previamente estabelecidos e 

informados a todos os alunos que estão envolvidos no campeonato, até 1,0 

ponto extra na nota da 3ª Unidade da disciplina indicada no formulário 

de inscrição individual. Todas as atividades propostas pela organização 

do evento visam estimular a aprendizagem e, por isso, servem como 

critério de avaliação para a pontuação. 

* Para que a pontuação referente ao Padrinho seja atribuída à turma, este deve 

estar presente do início ao final do campeonato. 



Situações não previstas  
 

As situações não previstas neste regulamento deverão ser discutidas pelos 

fiscais das missões, Coordenadores do Torneio, Coordenador de Educação 

Tecnológica e os juízes. O que for decidido por eles, deverá ser acatado.   

  

Comissão organizadora  
 

Coordenador do Torneio:  

Luiz Carlos Santana – Coordenador de Educação Tecnológica   

Narrador da competição: Victor Rocha 

Juízes:  

Missões – Jonathas Alves 

 

Projeto de pesquisa:  

Márcio Meneses – Coordenador 6° Ano  

Marivalda Teles – Coordenadora 7° Ano 

Maria Antônia – Professora de Ciências 

 

Contatos  
 

Luiz Carlos Santana – 
carlos@colegiomodulo.com 

Colégio Módulo  
colegiomodulo.com  
 
 
 

  



Definições da equipe 
  

  

Série/Turma: 

  

   

Líder:  

 

 

Cor da equipe: 

 

 

Nome da Equipe:  

 

 

Padrinho ou Madrinha da Turma:  

 

 

Representantes da Turma:  

Grupo de 
Pesquisa 

Faixas e Cartazes Grito de Guerra Missões 

   L: 

   P: 

   O: 

   C: 

 

 

 

 

  

Aracaju, ______ de _______________ de 2016 

  

______________________________________________ 

Assinatura do Líder da Turma 

               

 


