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PREMIAÇÕES NAS PRINCIPAIS 
OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO 
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PREMIAÇÕES ENTRE OS COLÉGIOS 
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1 OURO | 2 PRATAS | 1 BRONZE
 1 MENÇÃO HONROSA

3 BRONZES | 3 MENÇÕES HONROSAS

17 OUROS | 18 PRATAS | 11 BRONZES
 12 MENÇÕES HONROSAS

1 OURO | 5 BRONZES
4 MENÇÕES HONROSAS

1 OURO
1 BRONZE | 2 MENÇÕES HONROSAS

3 PRATAS | 1 MENÇÃO HONROSA 5 BRONZES

2 PRATAS | 11 BRONZES | 14 MENÇÕES HONROSAS

2 OUROS | 4 PRATAS | 4 BRONZES 
1 MENÇÃO HONROSA

OBQ
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE QUÍMICA

OBF
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA

ONC
OLIMPÍADA NACIONAL DE 

CIÊNCIAS (QUÍMICA E FÍSICA)

OBI
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA

ONNEQ 
2019

OLIMPÍADA NORTE/NORDESTE DE QUÍMICA 

OBQ Jr.
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE QUÍMICA JÚNIOR

OOF
OLIMPÍADA OLINE DE FÍSICA

OPEI
OLIMPÍADA PERNAMBUCANA DE INFORMÁTICA 

OBB
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE BIOLOGIA

OBA
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA

OPEQ
OLIMPÍADA PERNAMBUCANA DE QUÍMICA

COM 5 PREMIADOS, INCLUINDO O 
ÚNICO OURO COM 10 PREMIADOS

COM 58 PREMIADOS

COM 04 PREMIADOS COM 05 PREMIADOS

COM 81 PREMIADOS

COM 11 PREMIADOS

1º LUGAR EM PERNAMBUCO 6 PREMIADOS

1º LUGAR EM
PERNAMBUCO 

1º LUGAR EM PERNAMBUCO 

1º LUGAR EM PERNAMBUCO 1º LUGAR EM PERNAMBUCO 

1º LUGAR EM PERNAMBUCO 

27 PREMIADOS
1º LUGAR NO MUNDO (CATEGORIA 

LIVRE) E 2º LUGAR GERAL 
DE TODA A COMPETIÇÃO

3 PREMIADOS

1º LUGAR EM PERNAMBUCO

OLIMPÍADAS 
DE QUÍMICA 2019

OLIMPÍADAS 
DE FÍSICA 2019

OLIMPÍADA 
DE CIÊNCIAS 2019

OLIMPÍADA 
DE BIOLOGIA 2019

OLIMPÍADA 
DE ASTRONOMIA 2019

OLIMPÍADAS 
DE INFORMÁTICA 2019

astos Duarte, 
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MAIS UMA VEZ, OS ALUNOS GGE LIDERAM AS 
PREMIAÇÕES NAS OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO

OBM
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA

OLIMPÍADA 
INTERNACIONAL DE 

MATEMÁTICA DE MAIO 

1 OURO 1 BRONZE

3 OUROS | 3 PRATAS | 2 BRONZES
4 MENÇÕES HONROSAS

OPMAT
OLIMPÍADA PERNAMBUCANA DE MATEMÁTICA

COM 12 PREMIADOS, INCLUINDO 
OS ÚNICOS OUROS

1º LUGAR EM PERNAMBUCO 

OBMEP
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS/PARTICULARES

2 OUROS | 4 PRATAS | 5 BRONZES 
34 MENÇÕES HONROSAS

OLIMPÍADA TUBARÃO 
DE MATEMÁTICA

5 PRATAS | 7 BRONZES
22 MENÇÕES HONROSAS

OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA 2019

ÚNICO OURO 
DE PERNAMBUCO POR 

2 ANOS CONSECUTIVOS
ÚNICA MEDALHA 
DE PERNAMBUCO

O COLÉGIO MAIS PREMIADO 
DE PERNAMBUCO
COM 45 PREMIADOS

34 PREMIADOS

20 OUROS | 20 PRATAS | 41 BRONZES 
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Há 23 anos, o Colégio GGE tem edificado seu nome no cenário 
educacional e é reconhecido pela qualidade pedagógica, pela 
preparação diferenciada e pelos resultados nos principais 
vestibulares do país, consequência de um trabalho sério e 
comprometido com a qualidade do ensino.

 As Olimpíadas de Conhecimento, também conhecidas como 
"Olimpíadas Científicas", são competições intelectuais entre 
estudantes, normalmente de Ensino Fundamental, Ensino Médio, 
ou ainda de cursos universitários.

Como diferencial dessa preparação, destacamos o projeto Turmas 
Olímpicas, disponível para alunos a partir do 6o ano do Ensino 
Fundamental, voltado às disciplinas Matemática (a partir do 6o 
ano); Física e Química (a partir do 8o ano). 

As Olimpíadas do Conhecimento são competições acadêmicas, 
que selecionam alunos para representar o Brasil em competições 
internacionais, e as Turmas Olímpicas do Colégio GGE funcionam 
como uma preparação para a participação nessas olimpíadas. 
Com esse projeto, o Colégio GGE coleciona resultados em 
olimpíadas do conhecimento nas esferas estaduais, nacionais e 
internacionais. 

Além da preparação específica, destacamos vários outros ganhos 
atrelados ao envolvimento dos alunos em turmas olímpicas, tais 
como:

Proporcionar maior disciplina, organização e foco no alcance de metas.
Melhorar os raciocínios lógico e aritmético.
Antecipar e aprofundar os conteúdos vistos no Ensino Médio, e até, 
alguns vistos no Ensino Superior. 
Possibilitar ao aluno a utilização de resultados, em nível nacional e 
internacional, visando ao ingresso nas melhores Universidades dos 
EUA e Europa. Atualmente, a UNICAMP (Universidade de 
Campinas) também aceita, como forma de ingresso, alunos 
medalhistas em olimpíadas do conhecimento. 
Vantagem na obtenção de iniciação científica nas Universidades 
Federais ou na participação de projetos como o “Ciências sem 
Fronteiras”;
Além disso, a participação nessas olimpíadas proporciona, dentro 
das universidades federais, a inserção nos projetos de iniciação 
científica, ou na participação de programas como o “Ciências sem 
Fronteiras”, cujo objetivo é aperfeiçoar e enriquecer o currículo. 
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01.
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São realizadas pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e Sociedade Brasileira de 
Matemática (SBM), sendo dirigidas para alunos a partir do 6o ano do Ensino Fundamental. 
Os principais objetivos são estimular o estudo da Matemática no Brasil (alunos e professores) e 
descobrir talentos e selecionar alunos para participação em competições internacionais.
A OBMEP é realizada em 2 fases, tanto para escolas públicas, quanto privadas, sendo que os 
melhores alunos são classificados para participar da OBM, que é realizada em fase única. A 
OBM, diferente da OBMEP, também ocorre no nível universitário, com provas sendo realizadas 
em 2 fases.

Público Alvo: 

Na OBMEP, a 1a fase é eliminatória e a prova é composta por 20 questões de múltipla escolha (1 
ponto cada, totalizando 20 pontos), com duração de 2,5 h. Serão classificados os melhores 5% dos 
alunos que realizaram a prova da primeira fase. A 2a fase é constituída por 6 questões discursivas 
(20 pontos cada, totalizando 120 pontos), com duração de 3 h.

As premiações, que variam em quantidade para escolas públicas ou privadas, podem ser 
medalhas de ouro, prata ou bronze, conforme a proporção 1:3:9 ou menções honrosas. 

NÍVEL OBMEP OBM ESCOLARIDADE
1
2
3

Universitário

2 fases
2 fases
2 fases

-

Fase única
Fase única
Fase única

2 fases

6o e 7o anos do Ensino Fundamental

8o e 9o anos do Ensino Fundamental

Ensino Médio (1o, 2o ou 3o ano)

Qualquer curso e/ou período

1a fase
OBMEP

2a fase
OBMEP

Fase única
OBM
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OBM - Olimpíada Brasileira de Matemática 
OBMEP - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas



Poderão participar das provas dos Níveis 1, 2 ou 3 da OBM, os alunos que:

a) Estiverem entre os 300 alunos de cada nível com maior pontuação na Segunda 
Fase da OBMEP, oriundos da correção regional, totalizando 900 alunos.
b) Todos os alunos que ganharam medalhas de ouro, prata ou bronze na OBM do 
ano anterior
c) De 3 a 10 alunos, de cada nível, com melhor desempenho na Olimpíada 
Regional, apoiada pela OBM, que ainda não tenham sido contemplados pelos itens 
anteriores
d) Estiverem entre os 100 classificados no ano de 2018 na copa Multilaser de 
Matemática

Na OBM a prova de nível 1 é composta por 5 problemas (50 pontos cada, 
totalizando 250 pontos), com duração de 4,5 h, enquanto que nos níveis 2 e 3, são 
2 dias consecutivos de provas, com 3 problemas e 4,5 h de duração (50 pontos 
cada, totalizando 300 pontos).
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PROVA CALENDÁRIO
1a fase OBMEP
2a fase OBMEP

OBM

Maio

Setembro

Novembro

Trata-se de uma competição para estudantes do 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental e de todas 
as séries do Ensino Médio das escolas públicas e particulares de Pernambuco. Essa competição, 
criada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco no ano de 2015, consiste de uma prova 
realizada em polos definidos pela coordenação em uma única fase e é composta de 06 questões, 
e cada escola do estado pode selecionar 09 alunos para participar.

Público Alvo: 
Nível 1 - 6o e  7o ano 
Nível 2 - 8o e 9o ano
Nível 3 - 1o e 3o ano 

OPEMAT - OLIMPÍADA PERNAMBUCANA DE MATEMÁTICA



PROVA CALENDÁRIO
1a fase OTM
2a fase OTM

Junho

Setembro

Essa Olimpíada é organizada por uma equipe de professores de matemática de Pernambuco, 
porém é uma competição de ambito nacional.
A 1a fase é composta por 20 questões de múltipla escolha e a 2a por 05 questões discursivas.

Público Alvo: 
Nível 1 – 6o ao 9o ano do Fundamental
Nível 2 – 9o do Fundamental e 1o e 2o do Ensino Médio

OTM - OLIMPÍADA TUBARÃO DE MATEMÁTICA

07

PROVA CALENDÁRIO
Fase única Outubro
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A OBF é um programa da Sociedade Brasileira de Física (SBF) que tem como principais objetivos 
despertar, desafiar e estimular nos alunos o interesse pelo estudo da Física e o prosseguimento em 
carreiras científico-tecnológicas no Brasil, como também identificar talentos e selecionar alunos 
para participação em competições internacionais.

Público Alvo: 
Nível 1 - 8oºe 9o anos do Ensino Fundamental
Nível 2 - 1o e 2o ano Ensino Médio
Nível 3 - 3o ano Ensino Médio 

NÍVEL 
QUANTIDADE DE QUESTÕES

ESCOLARIDADE

1

2

3

1a fase (5h) -
objetivas

20 8
8o ano do Ensino Fundamental

9o ano do Ensino Fundamental

Ensino Médio (1o ou 2o ano)

Ensino Médio (3o ano) e
Ensino Técnico (4a série)

2a fase (4h) -
dissertativas

3a fase (4h) -
dissertativas

Prova teórica - 8

Parte Experimental (40%) e
Parte Teórica (60%) - 8

25, para
escolher 20

12, para
escolher 8

Parte Experimental (40%) e
Parte Teórica (60%) -

12 para escolher 8

20 8 Prova teórica - 8

OBF - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA

PROVA CALENDÁRIO
1a fase OBF
2a fase OBF
3a fase OBF

Maio

Agosto

Outubro



Participam do processo de preparação das Olimpíadas Internacionais de Física do 
ano seguinte:
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20 melhores
do 9o ano

40 melhores
da 1a série EM

Preparação Equipe Olímpica

Prova que 
classifica 2

10 melhores
da 2a série EM

Prova
Seletiva

final

3 melhores
do 9o ano

12 melhores da
1a/2a série EM

O IYPT (International Young Physicists’ Tournament - Torneio Internacional de Jovens Físicos) é um 
torneio que visa incentivar o interesse dos estudantes pela Física, desenvolvendo o pensamento 
autônomo e crítico e estimulando o trabalho investigativo e colaborativo. Os problemas trabalham 
a criatividade, a concentração, o raciocínio indutivo e dedutivo, a habilidade de construir hipóteses, 
a capacidade de observação, de análise argumentos, de formulação de hipóteses, de 
estabelecimento de relações de causa e efeito, bem como o respeito a outras opiniões. 

Público Alvo: 
Ensino Médio (1o , 2o e 3o ano), em equipes de 3 a 5 estudantes

A classificação para o Torneio Nacional será realizada com base na avaliação de um relatório que 
cada equipe deverá realizar, incluindo a solução de 5 dos 17 problemas disponibilizados no site do 
IYPT. Além disso, todas as resoluções devem apresentar, no mínimo, um experimento e os seus 
respectivos dados experimentais para corroborar as hipóteses e teorias apresentadas.

O IYT Brasil, em 2019, ocorreu em março, na cidade de São Paulo e a fase internacional em julho, em 
Varsóvia, na Polônia.

O Torneio Nacional será organizado em sessões intituladas “Physics Fights” (PFs), nas quais três ou 
quatro equipes debaterão as resoluções apresentadas para determinados problemas. Cada equipe 
disputará três sessões de "Physics Fights", semifinais durante o Torneio Nacional. As melhores 
equipes disputarão ainda um PF Final, que definirá o campeão geral. 

Cada uma das cinco melhores equipes do IYPT Brasil terá um membro como candidato ao Time 
Nacional, que participará da fase internacional.

IYPT - COPA DO MUNDO DE FÍSICA
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A OBQ é uma atividade promovida pela Associação Brasileira de Química (ABQ) e coordenada 
por 3 universidades: Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Piauí (UFPI) e 
Universidade Estadual do Ceará (UECE). Os principais objetivos são estimular o ensino, estudo e 
pesquisa na área da Química, descobrir talentos, contribuir na formação de profissionais e 
selecionar alunos para participação em competições internacionais.
Essa olimpíada destina-se a estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e privadas de todo 
território nacional e divide-se em duas modalidades: 

Público Alvo: 
Modalidade A - alunos da 1a e da 2a série do Ensino Médio; e,
Modalidade B - alunos das demais séries do Ensino Médio.

Participam dessa olimpíada alunos selecionados pelas olimpíadas de química estaduais no caso 
de Pernambuco (OPEQ) , bem como os alunos que receberam medalha de ouro ou prata na 
última OBQ Jr.

A OBQJr  é realizada em 2 fases, tanto para escolas públicas, quanto privadas, para alunos do 8o 
e 9o ano do Ensino Fundamental, sendo que os melhores alunos são classificados para participar 
da OBQ, que é realizada em quatro fases. 

Público Alvo: 
Alunos do 8o e 9o ano do Fundamental 

FASE OBQ ESCOLARIDADE

1 10 objetivas (40 ptos) e
6 analítico expositivas (60 ptos) - 4h

Ensino Médio

OBq - Olimpíada Brasileira de química
OBqjr. - Olimpíada Brasileira de química júnior

PROVA CALENDÁRIO
OBQ Agosto



Na Fase II só participam os alunos mais bem classificados no conjunto total 
(nacional) de notas até o limite de 15% (quinze por cento) do total de participantes 
na Fase I.
 
Todos os estudantes, que obtiverem pontuação acima de 79,9, estarão, 
automaticamente, inscritos na Fase III da Olimpíada Brasileira de Química (OBQ) - 
Modalidade A do ano seguinte, desde que referendado pela Coordenação Estadual.
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FASE OBQJr. ESCOLARIDADE
1 20 questões objetivas

2 10 objetivas (40 ptos) e
3 analítico expositivas (60 ptos)

Ensino Médio

A OPEQ funciona como uma seleção para OBQ. Os 25 melhores classificados do 1º e os 25 
melhores do 2º ano do estado serão selecionados para representá-lo na OBQ e na ONNEQ no ano 
seguinte. Cada escola pode selecionar 15 alunos para competir na  OBQ.

Público Alvo: 
Nível 1 - 1o ano 
Nível 2 - 2o ano 
Nível 3 - 3o ano 

OPEQ - OLIMPÍADA PERNAMBUCANA DE QUÍMICA

PROVA CALENDÁRIO
Fase única Outubro

PROVA CALENDÁRIO
1a fase OBQJr. Agosto

2a fase OBQJr. Setembro



12

Essa competição é organizada pela Associação Brasileira de  Química (ABQ). A seleção é feita 
através da OPEQ e em cada estado poderão participar até 50 alunos.

Público Alvo: 
Nível único - 2o e 3o ano

ONNEQ - OLIMPÍADA NORTE NORDESTE DE QUÍMICA

PROVA CALENDÁRIO
Fase única ONNEQ Maio
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 A OBA é um evento nacional realizado nas escolas brasileiras previamente cadastradas desde 
1998 pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB). A partir de 2005 a Agência Espacial Brasileira 
(AEB) passou também a participar da organização, a olimpíada se tornou Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica. A OBA é um evento aberto à participação de escolas públicas ou 
privadas, urbanas ou rurais, para alunos do primeiro ano do Ensino Gundamental até os do último 
ano do Ensino Médio. 

Público Alvo: 
Nível 1 - 1o ao 3o ano do Ensino Fundamental 
Nível 2 - 4o e 5o ano do Ensino Fundamental 
Nível 3 - 6o e 9o ano do Ensino Fundamental
Nível 4 - 1o ao 3o ano do Ensino Médio

Internacional  - Os alunos do ensino médio com notas maior ou igual a 7,0 (sete) e os alunos do 9º ano 
com notas maior ou igual a 9,0, participam do processo de seleção. As fases são on line e presenciais.

OBA - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA

A OBI está sob a organização do Instituto de Computação da UNICAMP. Ela é composta de dois 
níveis (Iniciação e Programação) 

Público Alvo: 
Iniciação:
Nível Jr. - 4o e 5o ano do Fundamental 
Nível 1 - 6o e 7o ano Fundamental
Nível 2 - 8o e 9o ano Fundamental 

OBI - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA

PROVA CALENDÁRIO
Fase única Maio



Programação:
Nível Jr. - até o 9ºano do Fundamental 
Nível 1 - até o 1º ano do Ensino Médio
Nível 2 - até 3º ano do Ensino Médio

Internacional – Os melhores colocados nas duas modalidades são convidados para uma semana 
de curso na UNICAMP.
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PROVA CALENDÁRIO
1a fase OBF
2a fase OBF
3a fase OBF

Maio

Agosto

Outubro

PROVA CALENDÁRIO
Fase única Agosto

Essa olimpíada é organizada pelo Centro de Informática da UFPE. Tal competição é composta por 
modalidade teórica e por modalidade prática. A teórica é voltada tanto para o Ensino Fundamental 
como para o Ensino Médio (composta de 25 questões objetivas de raciocínio lógico). A parte 
prática é voltada apenas para o médio, com problemas de Lógica, Aritmética e Programação.

Público Alvo: 
Nível A (teórico) – 8o e 9o ano do Fundamental
Nível B (teórico) - 1o ao 3o ano do Médio
Nivel C - 1o ao 3o ano do Médio   

OPEI - OLIMPÍADA PERNAMBUCANA DE INFORMÁTICA



A Olimpíada Brasileira de Ciências é a competição que seleciona os alunos para representar o 
nosso país na IJSO (Olimpíada Internacional Júnior de Ciências) e na OCJA (Olimpíada de 
Ciências Júnior Americana). 
Esses torneios são disputados anualmente em local itinerante entre estudantes de até 15 anos, 
avaliados em Física, Química e Biologia simultaneamente. Tal competição é composta por duas 
fases sendo a 1a fase com 45 questões objetivas e a 2a com 60 questões. O diferencial dessa 
olimpíada é que o aluno precisa ter até 15 anos no ano corrente.

OBC - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS

PROVA CALENDÁRIO
1a fase ONC
2a fase ONC

Agosto

Setembro
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É uma olimpíada organizada pela SBF (Sociedade Brasileira de Física) e pela Associação Brasileira 
de Química, composta por duas fases. A primeira é constituída por 15 questões objetivas e a 
segunda com 06 questões teóricas e, eventualmente, 03 experimentais.

Público Alvo: 
Nível A - 9o ano
Nível B  - 1o ano
Nível C - 2o ano
Nível D - 3o ano

Internacional - Os alunos do Ensino Médio com notas maior ou igual a 7,0 (sete) e os alunos do 9o ano 
com notas maior ou igual a 9,0 participam do processo de seleção e as fases são online e presenciais.

ONC - OLIMPÍADA NACIONAL DE CIÊNCIAS
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PROVA CALENDÁRIO
1a fase OBB
2a fase OBB

Março

Abril

PROVA CALENDÁRIO
1a fase OBC
2a fase OBC

Maio

Junho

É uma olimpíada organizada pelo Instituto Butantan e constituída inicialmente de 02 fases. A 
primeira fase é composta por uma prova de 30 questões, e os classificados são submetidos à 
segunda fase, na qual já ocorre uma premiação. Os 15 melhores do Brasil se submetem a uma 
terceira fase nacional, e os quatro melhores alunos da OBB serão selecionados para representar o 
Brasil na Internacional (OIB).

Público Alvo: 
1o ao 3o ano do Ensino Médio

Internacional – Os 25 alunos medalhistas na OBC são convidados a participarem da prova que 
selecionará os 06 melhores para Internacional, geralmente no mês de setembro.

Público Alvo: 

Nível único - alunos com até 15 anos no ano corrente da olimpíada.

OBB - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE BIOLOGIA



PROVA CALENDÁRIO
1a fase OBR
2a fase OBR

Março

Abril

3a fase OBR Maio

4a fase OBR Junho

5a fase OBR Agosto

6a fase OBR Setembro
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A OBR é uma atividade promovida pela IMAGINIE para os estudantes do Ensino Médio com o 
objetivo de estimular os alunos a produzirem textos dissertativos de maneira, desenvolvendo o 
raciocínio e a articulação verbal, habilidades importantes para a preparação do ENEM.

Público Alvo: 
Ensino Médio (1o, 2o e 3o ano)

Cada etapa consta da elaboração de uma redação durante 60 minutos acerca de um tema a ser 
desenvolvido pelo aluno em sala de aula, sem uso de material de consulta. As redações serão 
corrigidas com os mesmos critérios adotados no ENEM. 

Os 3 alunos que obtiverem as maiores notas por etapa serão premiados com medalhas de honra 
(ouro, prata e bronze) e com o curso completo de redação online da IMAGINIE. Ao final da promoção, 
os três melhores alunos que obtiverem as maiores médias gerais e tiverem participado de, pelo menos, 
quatro etapas serão premiados com um Kindle.

OBR - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE REDAÇÃO



PROVA CALENDÁRIO
1a fase OBRL
2a fase OBRL

Agosto

Outubro
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A OBRL visa estimular a memória, a criatividade, a destreza e o pensamento lógico-analítico dos 
alunos, assim como desenvolver sua capacidade de concentração na solução de problemas, seja 
individualmente, ou em pequenos grupos. 

Podem participar desse torneio alunos de escolas públicas e provadas, do 4o ao 9o ano do Ensino 
Fundamental. Essa competição é dividida em 5 níveis e 2 fases: a 1a fase com uma prova de 12 
questões fechadas (3 pontos por questão = 36 pontos), para ser resolvida em 90 min; a 2a fase, 12 
questões em 60 minutos (2, 3 ou 4 pontos por questão, totalizando 36 pontos). 

A 2a fase será feita pelos 10 melhores alunos classificados na 1a fase das escolas participantes, 
desde que tenham pontuação mínima de 12 pontos. 

Para os alunos das escolas participantes, o critério de classificação para 2a fase é a pontuação 
mínima 12,0 (doze) pontos, respeitado o número máximo de 10 alunos classificados por nível.

Público Alvo: 
Nível Teta - 4o e 5o ano do Ensino Fundamental 
Nível Alfa - 6o ano do Ensino Fundamental 
Nível Beta - 7o ano do Ensino Fundamental
Nível Gama - 8o ano do Ensino Fundamental
Nível Ômega - 9o ano do Ensino Fundamental

No final, serão 150 alunos premiados com medalhas: 25 de ouro, 50 de prata e 75 de bronze. Se 
houver empate, o critério de desempate será o menor tempo utilizado pelo aluno para a 
realização da prova, tempo este que será preenchido pelo fiscal de prova e conferido pelo aluno 
na entrega da prova.

OBRL - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE RACIOCÍNIO LÓGICO



A idade máxima do estudante do ensino Médio/Técnico para participação é de 19 anos.

ANO PARTICIPAÇÃO DA ETAPA
1o ao 3o ano Fundamental
1o ao 8o ano Fundamental

NÍVEL
0
1

8o e 9o anos Fundamental
e todos os anos do Ensino

Médio/Técnico
2

Somente etapa Regional/Estadual

Podem avançar até a etapa Nacional

Podem avançar até a Etapa Nacional
e concorrer à vaga na Etapa

Internacional da Robocup 2019.
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A OBR é uma atividade apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC), Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e RoboCup Federation. 

Os principais objetivos são estimular o ensino, o estudo e a pesquisa na área 
científico-tecnológica, como também descobrir talentos e contribuir na formação de profissionais. 
A OBR destina-se a todos os estudantes de qualquer escola pública ou privada do Ensino 
Fundamental, Médio ou Técnico em todo o território nacional, e é uma iniciativa pública, gratuita 
e sem fins lucrativos. 

Essa competição possui duas modalidades independentes: Prática (com robôs), que inicia através 
de eventos regionais e estaduais; Teórica, em que os estudantes fazem uma única prova para o 
Ensino Fundamental (junho/julho), ou duas fases para o Ensino Médio/Técnico (junho/julho e agosto). 

Para a modalidade prática, além das medalhas de ouro, prata e bronze, os alunos podem 
receber diversas outras medalhas, como por exemplo, prêmio extra da escola privada (para a 
equipe de maior pontuação entre as escolas privadas); prêmio extra design; prêmio extra 
dedicação; inovação; maker; programação; robustez, por meio de um ambiente muito 
estimulante e desafiador.

Para a modalidade prática:

OBR - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA



Equipes da fase prática:

a) Grupos de no mínimo 2 e no máximo 4 estudantes.
b) Todos os estudantes da equipe devem ser registrados em um mesmo nível.
c) Cada estudante só pode fazer parte de uma equipe.
d) Cada equipe deve ter um nome (será necessário para sua inscrição).
e) Todos os estudantes da equipe devem estar vinculados a uma instituição de ensino formal.
f) Aceitam-se estudantes de escolas diferentes em uma única equipe, desde que o aluno autorize 
sua participação por outra instituição que não a sua.

A Modalidade Prática é dividida em duas etapas: uma Estadual (1a fase), entre junho e setembro, 
e uma Nacional (2a fase, ou fase final), em outubro ou novembro. A segunda etapa (Etapa 
Nacional) será disputada pelas melhores equipes de cada estado e será realizada em conjunto 
com a Competição Brasileira de Robótica (CBR) durante o evento ROBOTICA. 

Para a modalidade teórica (fase 1):
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As provas da Fase 2 são realizadas por estudantes do Nível 5 classificados de acordo com seu 
desempenho na Fase 1.

A idade máxima do estudante do Ensino Médio/Técnico para participação é de 19 anos.

ANO QUESTÕES
1o ano Fundamental

2o e 3o ano Fundamental

NÍVEL
0
1

10

10

TEMPO
1 hora

2 horas

4o e 5o ano Fundamental2 15 2 horas

6o e 7o ano Fundamental3 15 2 horas

8o e 9o ano Fundamental4 15 2 horas

Ensino Médio/Técnico5 20 4 horas



Esta Olimpíada NÃO prevê prêmios ou medalhas. Todos os participantes a partir da segunda Fase 
receberão certificados de participação em formato PDF.

PROVA CALENDÁRIO
1a fase OBECON
2a fase OBECON

Abril

Maio

3a fase OBECON Junho

LOCAL
Via Web

Presencial

Presencial

TIPO
Testes

Testes

A definir

TEMPO
3h

3h

A definir
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A OBECON trabalha conceitos básicos tais como Microeconomia, Macroeconomia, Educação 
Financeira, Finanças, Negócios, Economia Comportamental e História Econômica. Esses conceitos 
convidam o aluno a refletir sobre os diversos conceitos e seu significado, e também questões 
quantitativas, fundamentadas na aplicação da Matemática Financeira como ferramenta prática. 

A OBECON visa estimular a memória, a criatividade, a destreza e o pensamento lógico-analítico 
dos alunos, assim como desenvolver sua capacidade de concentração na solução de problemas, 
seja individualmente, seja em pequenos grupos.  

Voltada para alunos do Ensino Médio, a OBECON tem os seguintes objetivos principais: despertar 
o interesse por economia e finanças, estimulando a pesquisa e criando um ambiente propício para 
o crescimento intelectual e emocional do jovem, contribuindo para a melhoria educacional do país 
como um todo; incentivar o estudo de temas ligados à economia e áreas afins em todas as escolas 
do país; fomentar trocas de experiência entre os participantes e identificar talentos precoces na 
economia e áreas afins. 

No final, serão 150 alunos premiados com medalhas: 25 de ouro, 50 de prata e 75 de bronze. Se 
houver empate, o critério de desempate será o menor tempo utilizado pelo aluno para a realização 
da prova, o qual será preenchido pelo fiscal de prova e conferido pelo aluno na entrega da prova.

Público Alvo: 
Ensino médio (1o, 2o e 3o ano)   

OBECON - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ECONOMIA



As equipes eliminadas nas fases anteriores receberão certificados online digitalmente assinados, 
atestando a sua participação até o momento em que ela ocorreu. A premiação consiste em medalhas 
de ouro, prata, bronze e “cristal” para o(a)s estudantes e professore(a)s participantes da fase final.

PROVA TIPO DE PROVA
1a fase
2a fase

11 testes + 1 tarefa

11 testes + 1 tarefa

3a fase 12 testes + 1 tarefa

DATAS
1a semana de maio

2a semana de maio

3a semana de maio

APROVAÇÃO DOS PARTICIPANTES

90%

70%

60%

4a fase 12 testes + 1 tarefa 4a semana de maio 1800 equipes

6a fase 1 tarefa 2a semana de junho 200 equipes

5a fase 1 tarefa 1a semana de junho Equipes que enviarem a tarefa

Final Questões e
desafios diversos Agosto
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A Olimpíada Nacional em História do Brasil é um projeto de extensão da Universidade Estadual de 
Campinas, desenvolvido pelo Departamento de História por meio da participação de docentes, 
alunos de pós-graduação e de graduação, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Telecomunicações (MCTIC), através do edital de Olimpíadas Científicas do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Essa competição é realizada por equipes compostas de quatro pessoas: 3 estudantes (que podem 
estar em diferentes anos, 8o, 9o ou Ensino Médio) e o professor de história do colégio. Cada 
professor pode orientar quantas equipes desejar, mas cada estudante pode fazer parte de apenas 
uma equipe. 

A ONHB será constituída por 6 fases de provas online e uma fase de prova final e presencial, que 
se realizará no campus da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em Campinas, SP.

Público Alvo: 
8o e 9o ano do Ensino Fundamental
1o ao 3o ano do Ensino Médio

ONHB - OLIMPÍADA NACIONAL DE HISTÓRIA DO BRASIL
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A OBS foi criada em 2014 como uma competição nacional de alto nível de excelência para 
estimular o interesse dos estudantes brasileiros para a Arte, Matemática, Língua Estrangeira a 
Ciência e a Tecnologia, e também pensando em prepará-los para quaisquer desafios, que servem 
como referência para que Olimpíadas e/ou Feiras de Ciências, nacionais e internacionais, 
tornem-se espaços de efetiva aprendizagem. 

A OBS é uma olimpíada científica para estudantes de escolas públicas e privadas do Brasil, a 
partir do 9° ano do Ensino Fundamental até a 3a série do Ensino Médio. Os estudantes 
participantes da Olimpíada deverão demonstrar capacidade de análise e interpretação das 
disciplinas envolvidas de modo integrado, vencendo os obstáculos com a língua estrangeira e a 
língua materna.
 
A OBS se resume em três partes: duas provas competitivas e uma prova cooperativa 
(presencial e realizada em local definido). Os  estudantes participarão de competições práticas 
e teóricas que envolvem questões como aprimoramento do raciocínio lógico matemático, 
argumentação, montagem, debate e estímulo à criatividade. É possível a participação em 
apenas uma das duas partes. 

Fase I: Sem limite de inscrições por Instituição. Ocorre no âmbito da escola e é composta pelas 
seguintes disciplinas: Matemática, Raciocínio Lógico, Ciências da Natureza e Língua Portuguesa. 

Fase II: Participarão da 2a fase os alunos que atingirem a média de corte, que será divulgada pela 
organização da OBS. A avalição será composta pelas disciplinas de Atualidade, Robótica e 
Tecnologia e língua estrangeira.

Fase III: Após o resultado da 2a fase, o professor representante de cada instituição selecionará 
dentre os medalhistas os sete (7) melhores colocados para representar a escola. A equipe, 
contudo, pode ser composta de, no mínimo, três (3) alunos.

Público Alvo: 
8o e 9o ano do Ensino Fundamental
1o ao 3o ano do Ensino Médio

OBS - OLIMPÍADA BRASILEIRA DO SABER



Na Fase II, os estudantes que atenderem à nota de corte postada pelo site serão agraciados com 
medalhas de ouro, prata e bronze, bem como certificados. 

A Fase III será composta, na primeira etapa (teórica), por trinta e cinco (35) questões objetivas 
(pontuação máxima - 35 pontos) de Matemática; quarenta e cinco (45) questões objetivas 
(pontuação máxima - 45 pontos) de Ciências; quarenta e cinco (45) questões objetivas 
(pontuação máxima - 45 pontos) de Lógica. 

A segunda etapa consiste em um Quiz, com questões aleatórias para alunos que se classificarem 
e atingirem a média de corte em cada disciplina. Na terceira etapa, haverá prova de habilidades, 
competição de barco e desafios envolvendo conhecimento atual; debate em Inglês (o tema será 
entregue uma semana antes da competição); competição de Robótica (todas as regras serão 
disponibilizadas para professores e representantes que forem classificados e receberão uma 
carta-convite, explicando a fase presencial).

A fase presencial ocorrerá sempre em um estado a ser divulgado juntamente com a data pela 
carta-convite para as escolas selecionadas. 

Na Fase III, os primeiros colocados de cada modalidade receberão troféus e medalhas da 
Olimpíada Brasileira do Saber (OBS).

24

PROVA TIPO DE PROVA
1a fase

2a fase

30 testes - 1 ponto

25 testes - 1 ponto
5 testes - 2 pontos

PONTUAÇÃO
30 pontos

35 pontos

CALENDÁRIO
Março

A definir




