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RESUMO DAS DATAS IMPORTANTES DA 25ª OBA E DA 16ª MOBFOG DE 2022 
 

02/02 Início das inscrições de alunos na OBA e ou na MOBFOG. 

Inscrições de alunos ocorrem em app.oba.org.br. Escola que já participou já está inscrita. 

02/02 Início das inscrições de escolas que nunca participaram ou deixar de participar da OBA e ou da MOBFOG 

há muitos anos. As inscrições das escolas nestas condições são recebidas em app.oba.org.br  

01/05 Término das inscrições de alunos na OBA E MOBFOG ( a inscrição é única para os 2 eventos). 

01/05 Término das inscrições de escolas que nunca participaram da OBA ou da MOBFOG. 

01/05 Data a partir da qual o professor representante da OBA na escola poderá fazer o download da prova que 

aplicará na forma PRESENCIAL NA ESCOLA. Obs. Não há prova virtual. 

20/05 Data de realização da 25ª OBA. Não pode ser em outro dia por qualquer motivo. 

20/05 Data limite para lançar os foguetes da 16ª MOBFOG. 

21 – 31/05 Período para os professores representantes da OBA, utilizando o aplicativo, fazerem as correções dos 

cartões respostas das provas da 25ª OBA. 

21 – 31/05 Período para os professores representantes da OBA acessarem app.oba.org.br e digitarem os ALCANCES 

dos foguetes dos alunos participantes da 16ª MOBFOG. 

21 – 31/05 Período para os professores representantes da OBA corrigirem os nomes dos alunos participantes da 25ª 

OBA e ou da 16ª MOBFOG. Não omita ou abrevie nomes. Acesse app.oba.org.br. 

21 – 31/05 Período para os professores representantes da OBA corrigirem os nomes dos professores colaboradores e 

demais funcionários que auxiliaram na organização das 25ª OBA e ou da 16ª MOBFOG no âmbito da sua 

escola. Não omita ou abrevie nomes. Acesse app.oba.org.br. 

21 – 31/05 Período para os professores de alunos do nível 4 (ensino médio), postarem o pacote contendo as dez 

melhores provas do nível 4, juntamente com o cartão resposta corrigido para o endereço da OBA:  

Postar para o endereço:  
Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle  
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, OBA 
a/c Instituto de Física, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ 
Rua São Francisco Xavier, 524, sala 3.023, Bloco D, Bairro Maracanã 
20550-900 Rio de Janeiro – RJ 
 

01/06 Data de publicação dos gabaritos das provas da 25ª OBA 

30/06 Divulgação na extranet da OBA (www.oba.org.br/extranet) e na página da OBA (www.oba.org.br) dos 

nomes dos alunos que ganharam medalhas na OBA e na MOBFOG. 
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30/07 Data limite para a Secretaria da OBA enviar o boleto bancário para rateio das postagens dos pacotes de 

certificados e eventuais medalhas obtidas pelas escolas. 

30/09 Data limite para pagamento do boleto do rateio das postagens dos pacotes contendo os certificados, 

eventuais medalhas e demais brindes. 

01/10 Início das postagens dos pacotes contendo os certificados, eventuais medalhas e demais brindes das 

Escolas que pagaram os boletos de rateio das postagens. 

Out / Nov / 
Dez 

Entrega pelas Escolas dos certificados e eventuais medalhas aos seus alunos, numa pomposa cerimônia 

com a presença de todas as autoridades locais, rádio, TV, jornais, Prefeito e Secretário da Educação. 

Nov / Dez Postagem das fotos dos alunos recebendo certificados, etc, na “Galeria de Fotos” da página da OBA 

(www.oba.org.br/extranet). 

 


