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Comunicado Nº 21/2022 

NAP III  Ensino Fundamental 

Recife, 22 de março de 2022. 

 

"Maravilhar-  

Louis Pasteur 
 

OBA - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA 

 

Prezada Família: 
 

 O Colégio Marista São Luís, ao propor uma educação de excelência, vem trabalhando, 

continuamente e de forma ininterrupta, para que nossos(as) estudantes tenham uma educação atemporal. 

No tempo atual, novas conexões nos alicerçam para a construção de novas aprendizagens. Novas 

ferramentas educacionais são propostas aos(às) estudantes a fim de mediá-los(as) em suas escolhas, 

sendo uma delas a participação em olimpíadas e concursos de conhecimento. 

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

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

todo território nacional e no exterior desde que por escolas de língua portuguesa. 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(as) próprios(as) alunos(as), 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. 

A prova da OBA será realizada em uma única etapa, no dia 20 de maio de 2022, tendo como 

público-alvo os(as) estudantes do Ensino Fundamental (4º ao Pré-médio) e Ensino Médio (1º ao 3º ano). 

Para participar, é preciso preencher a ficha disponível em https://tinyurl.com/obamaristasl até o dia 15 de 

abril de 2022. 

Caso restem dúvidas, você e seu(sua) filho(a) podem acessar o site: http://www.oba.org.br/site/ ou 

falar diretamente com as colaboradoras abaixo: 
 

COLABORADOR E-MAIL 

Ursula Moema Chaves Melo Veras uveras@marista.edu.br 

Rosenice Maia Amorim rmamorim@marista.edu.br 

 

Atenciosamente, 
 

Lucielma Ribeiro Edmilson Pessoa 

Vice-Diretora Educacional Coordenador Pedagógico  NAP III 
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