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Mem. Nº115/2022/DREA/GAB/CIRCULAR

ÀS UNIDADES ESCOLARES

SGD: 2022/27009/037222
de AraguaínaAraguaína, 04 de abril de 2022.
Rua dos Engenheiros, nº 337, Setor Jardim Paulista
CEP 77.809-320
Tel: +55 63 3411-5030/5033

Assunto: Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA e Mostra
Brasileira de Foguetes - MOBFOG.
Senhor (a) Diretor (a),
1.
A Comissão Organizadora da Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica – OBA e da Mostra Brasileira de Foguetes – MOBFOG tem a grande
satisfação de convidar sua escola para participar da 25ª OBA e 16ª MOBFOG.
2.
O prazo para inscrições das escolas está aberto até o dia 02/05/2022,
sendo realizado, exclusivamente, pelo site: app.oba.org.br, ressaltando que a inscrição é
única para os 2 eventos (OBA e MOBFOG).
3.
Astronomia, Astronáutica e Foguetes são assuntos que atraem a atenção e
curiosidade de todos, principalmente de estudante do ensino fundamental e médio,
assim a Diretoria Regional de Ensino de Araguaína parabeniza as escolas que
participaram das edições anteriores da OBA/ MOBFOG e incentiva, fortemente, a
participação do maior número de escolas nesta edição. Solicito que encaminhe
comprovante da inscrição no e-mail do técnico Wiliam Carlos, informado abaixo.
4.
Por não haver professores destes conteúdos nas escolas, as provas são
preparadas de modo a serem acessíveis a todos os alunos. A OBA e MOBFOG visam
atrair alunos e professores, logo não teria sentido preparem atividades complexas a
ponto de afastarem a todos.
5.
Para mais detalhes sobre o cadastro da sua Unidade Escolar, confira o
arquivo resumo com Esclarecimentos Gerais da OBA e MOBFOG 2022, anexo deste
documento, bem como, acessem o site geral da OBA - www.oba.org.br - e assistam os
vídeos tutoriais com orientações de uso da plataforma de cadastro app.oba.org.br.
6.
Para informações complementares, colocamos à disposição o Técnico de
Currículo, Wiliam Carlos de Sousa, através do e-mail wiliamluz@seduc.to.gov.br ou
telefone/WhatsApp (63)99954-4738.
Atenciosamente,

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO
Diretora Regional de Educação de Araguaína.
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