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Mem. nº  058/DREA/GAB /CIRCULAR                                SGD 2021/27009/019026 

 

       Araguaína, 15 de março de 2021. 

 

Aos Diretores de Unidades Escolares  

Assunto: Divulgação da Olimpíada Brasileira de Cartografia 
 
 

 

Senhor (a) Diretor (a), 

   

1 .         Informamos a Vossa Senhoria que estão abertas as inscrições da Olimpíada 

Brasileira de Cartografia (OBRAC), que ocorrerá entre 15 de março a 21 de maio de 2021.  

Tem como objetivo estimular na escola o interesse pelas Ciências, especialmente pela 

Cartografia; contribuir com conhecimento e com ferramentas para o ensino dinâmico e 

participativo em áreas que abrangem o conteúdo cartográfico, prover a socialização de 

professores e alunos através de atividades em equipe e fomentar a formação de recursos 

humanos para atuação nas áreas de Cartografia e das Geotecnologias. 

2.                A OBRAC tem abrangência nacional e é voltada para alunos do Ensino Médio 

e 9º ano do ensino fundamental (com idades entre 13 e 19 anos), das escolas da rede pública e 

privada. O website da OBRAC tem acesso em: www.olimpiadadecartografia.uff.br.  Cada 

escola participante deverá formar uma equipe, de 4 alunos e um professor, o técnico da 

equipe. 

3.            A IV OBRAC será executada em 3 etapas e 5 fases conforme o Regulamento 

do evento disponível no website: (http://olimpiadadecartografia.uff.br/obrac-2021/), 

juntamente com o cronograma das atividades. As etapas serão realizadas por meio da 

plataforma de ensino à distância Moodle. Haverá dois tipos de testes: teórico (Etapa I: Fases 1 

e 2) e prático (Etapa II: Fases 1 e 2). A pontuação na Etapa I consistirá do número de 

respostas corretas e do tempo para a realização do teste, estas serão fases eliminatórias. Na 

Etapa II, serão produzidos vídeos sobre as atividades a serem desenvolvidas, os vídeos 

deverão demonstrar o envolvimento das equipes nas atividades propostas. As três equipes 

com os melhores desempenhos na Etapa II, participarão da Etapa III (Final), no Rio de 

Janeiro. A Prova presencial será uma Corrida de Orientação. A soma das notas das Etapas II e 

III determinará a Equipe campeã da IV OBRAC. As despesas da viagem para o Rio de Janeiro 

serão custeadas pelo Projeto OBRAC 2021. 
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4.                    Solicitamos ampla divulgação do evento nas unidades escolares e lembramos a 

importância do engajamento dos professores.  

5.  Ante o exposto, colocamos a disposição a Assessoria de Currículo, Formação e 

Avaliação da Aprendizagem para esclarecimentos complementares, por meio do telefone 63 

3411 5021. Falar com o Assessor Itamar. 

  

           Atenciosamente, 

 

 


