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1. Introdução 

1.1. Sobre o campeonato Nacional de robótica 

A AROTEC (Angola robótica e tecnologia) e uma empresa angola responsável por criação e gerencia 

da FIRST GLOBAL TEM ANGOLA que e uma equipa de estudantes angolanos que anualmente participa  

competição internacional de robótica chamada FIRST GLOBAL, tendo a equipa representado angola 

durante o campeonato do México em 2018 e do Dubai em 2019,  onde estudantes aprendem a  despertar 

a paixão por ciência, tecnologia, engenharia e matemática (“STEM”, sua sigla em inglês) entre mais de 

dois bilhões de jovens ao redor do mundo. Ao reunir esses futuros líderes em STEM em uma competição 

engajada e colaborativa que instiga a importância, o entusiasmo e a aplicabilidade do ensino de STEM 

em suas comunidades, essas competições inspiram estudantes a aprenderem as habilidades 

necessárias para realizar as descobertas que as gerações dos seus pais e avós considerariam milagres, 

impossibilidades ou apenas ficção científica. 

 

A AROTEC também se esforça para convencer os governos e organizações em Angola a abraçarem 

a educação de STEM e de apoiá-la, investindo em seus jovens, que em breve começarão a deixar suas 

marcas na nossa comunidade e no mundo. 

 1.2. O campeonato Nacional de robótica: OPORTUNIDADES DA QUARTA REVOLUÇÃO PARA 

ANGOLA.  

Todos os anos, muitos estudantes angolanos se vejam incapacitados de explorar suas criatividades pela 

falta de laboratórios, aulas práticas e materiais, afetando negativamente a formação de muitos dos 

nossos estudantes e consequentemente a qualidade dos profissionais no País.  

 

A proposta e a criação do concurso nacional de Robótica, aberto a estudantes de todos os cursos 

com idade compreendida dos 15 aos 18 anos de idade. Para o campeonato nacional escolas devem 

formar equipas composta por 5 estudantes de diferentes cursos, gênero e idade, estes estudantes vão 

receber um kit de robótica e terão 2 meses para construírem os seus robôs, após a fase da construção, 

o campeonato vai decorrer por dois dias.  

 

 

O campeonato é mais do que apenas construir robôs. À medida que os participantes aprendem 

a construir o robô eles vão puder aprender técnica que poderão ser usadas para encontrar soluções 

para os grandes desafios do mundo - água, energia, segurança, medicina, alimentação e educação - 
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aprendem também a trabalhar uns com os outros, confiam uns nos outros e tornam-se parte de uma 

Angola melhor. 

 

Para o campeonato pretende-se usar os kits da REV Robotics ou da REX robotics, a AROTEC vai 

fornecer os kits as equipas, e será o Kit de Partes que as equipes utilizarão para construir os seus robôs. 

Peças sobressalentes ou de reposição, bem como informações adicionais sobre os materiais contidos 

no Kit de Partes, podem ser encontradas no site da AROTEC. 

 

1.3. Este documento e as suas Convenções 

O manual do campeonato nacional de robótica é um recurso para fornecer informações específicas 

sobre o desafio de 2021 a todas as equipes. As regras detalhadas são explícitas. 

 

Comentários destacados em caixas azuis fornecem detalhes sobre avisos, precauções 

e notas para uma regra específica. Preste muita atenção ao conteúdo deles, pois eles 

viabilizam informações sobre o raciocínio por trás de uma regra e outras informações 

úteis. 
 

1.4. Atualizações no Manual do Jogo 

Qualquer modificação neste documento, atualizações nas regras ou esclarecimentos serão publicados 

no site da AROTEC www.arotech.org.  Embora a notificação de atualizações seja comunicada de várias 

maneiras, as equipes devem visitar o site periodicamente para garantir a conscientização de quaisquer 

alterações. 

1.5. Sistema de “Perguntas e Respostas” 

Existe um sistema dedicado a perguntas e respostas (Q&A) para as equipes poderem esclarecer regras 

sobre o jogo e sobre os robôs. As perguntas e respostas oficiais serão compartilhadas com todas as 

equipes no fórum de perguntas e respostas, localizado em www.arotech.org.  

 

 

 

 

 

 

http://www.arotech.org/
http://www.arotech.org/
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2. O Torneio 

Doze 12 equipas de vinte diferentes escolas separadas por duas competições robótica júnior (4 

equipas) e sênior (8 equipas), provenientes de colégios e instituições participarão. O campeonato é 

disputado em um formato de torneio, consistindo em um tipo de partida. As partidas de classificação 

fornecem a cada equipe a oportunidade de competir com seu o robô no campo de jogos para marcar 

pontos que ajudarão a determinar a sua classificação entre o total das equipes participantes. Os jogos 

dos Playoffs seguem as partidas de classificação para determinar as alianças do topo. As partidas finais 

determinam o campeão da competição.   

2.1.  Visão Geral sênior  

Oito equipas de oito diferentes instituições para a competição robótica sênior (8 equipas), 

provenientes de colégios, institutos médios e universidades participarão. O campeonato é disputado em 

um formato de torneio, consistindo em três (3) tipos de partidas. As partidas de classificação fornecem 

a cada equipe a oportunidade de competir com seu o ROBÔ no CAMPO DE JOGOS para marcar pontos 

que ajudarão a determinar a sua classificação entre o total das equipes participantes. Os JOGOS dos 

Playoffs seguem as PARTIDAS de classificação para determinar as equipas do topo. As PARTIDAS 

finais determinam o campeão da competição.   

 

A Competição é realizada em um campo de 6 metros de comprimentos e 4 metros de largura. 
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Design do campo:  

 
 
 
O campo vai consistir em 3 diferentes áreas de pontuação: área de condução e controle, área de 
deposito de caixas e área e estacionamento.  
 
Para cada área a equipa a concorrer vai receber a devida pontuação. 
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área de condução e controle esta área e composta por 3 obstáculos duas rampas e uma curvatura 
para controle, o robô pontua 1 ponto ao passar cada uma das duas rampas e mais 1 ponto ao terminar 
esta área. Totalizando o máximo de 3 possíveis pontos.  
 
Área de deposito nesta área o robô devera carregar ou empurrar as caixas para o deposito final 
podendo ganhar 1 ponto para caixa depositada. Totalizado o máximo de 24 possíveis pontos. 
Área de estacionamento: no final da partida o robô pontua 2 extras pontos de tiver estacionado.  
 
Todo o jogo devera ser feito num período de 3 minutos, por cada equipa.  
 

2.2. Partidas de Classificação 

 

Cada equipe jogará um número definido de PARTIDAS de classificação com base no tempo 

permitido na programação. Os horários e atribuições para as PARTIDAS de classificação serão gerados 

assim que os ROBÔS forem inspecionados.  

2.3. Classificação das Equipes 

Nas PARTIDAS de classificação, as 8 equipes de cada torneio podem alcançar uma vitória, perda 

dependendo da pontuação alcançada. As equipes recebem pontos com base nos seguintes critérios: 

A. As 8 equipas e todas vão ter o total de 2 jogos na fase de pontuação.  

B. Cada equipa vencedora será aquela com a maiores pontuações no final dos jogos de 

classificação as primeiras 6 equipas vão avançar para a segunda fase.  

C. As 8 equipas vão jogar independente.  

D. A equipa que vencer, ganha o campeonato. 

  

 

 

 

 

 

Pontos:   

Tarefa Valor 

Passar por uma rampa  1 ponto 

Deposito de caixa  1 ponto 

Término da primeira área 1 ponto 
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Estacionar o robô no final da partida  2 pontos 

 

2.5. Regras de Torneio 

1. As EQUIPES DE QUADRA devem ter apenas 4 jogadores no campo.  

  

2. As EQUIPES DE QUADRA devem aparecer no CAMPO DE JOGOS prontas para jogar.  

  

3. Óculos de Segurança são necessários.  

  

4. Os ROBÔS devem exibir o nome das suas escolas, ou instituições.  

 

A organização do campeonato reserva o direito de modificar o emparelhamento das equipes com base 

em considerações situacionais no evento após a classificação final ser determinada. Caso esses 

emparelhamentos precisem mudar, todos os esforços serão feitos para garantir que as mudanças 

tenham um impacto mínimo na força média da ALIANÇA. 
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3.1. Visão Geral júnior  

Quatro 4 equipas de vinte diferentes escolas separadas provenientes de colégios, instituições técnicas 

e universidades participarão. O campeonato é disputado em um formato de torneio, consistindo de duas  

(2) tipos de partidas. As partidas de classificação fornecem a cada equipe a oportunidade de competir 

com seu o ROBÔ no CAMPO DE JOGOS para marcar pontos que ajudarão a determinar a sua 

classificação entre o total das equipes participantes.  

 

A Competição é realizada em uma plataforma elevada de 2 x 2 m. 

 

Design do campo:  

 

 

3.2. Partidas de Classificação 
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Cada equipe jogará um número definido de PARTIDAS de classificação com base no tempo 

permitido na programação. Os horários e atribuições para as PARTIDAS de classificação serão gerados 

assim que os ROBÔS forem inspecionados.  

3.3. Classificação das Equipes 

Nas PARTIDAS de classificação, as 4 equipes do torneio de júnior podem alcançar uma vitória, perda 

ou empate. As equipes recebem pontos com base nos seguintes critérios: 

E. As 4 equipas todas vão ter o total de 3 jogos na fase de pontuação.  

F. As duas equipas vencedoras recebem 10 points no final dos jogos e se classificam para 

as finais.  

G. As 2 equipas que participarem da final onde irão disputar 3 jogos, onde o melhor de 3 

vence. 

H. A equipa que vencer ganha o campeonato. 

  

3.4. Regras de Torneio 

1. As EQUIPES DE QUADRA devem ter apenas 3 jogadores no campo.  

  

2. As EQUIPES DE QUADRA devem aparecer no CAMPO DE JOGOS prontas para jogar.  

  

3. Óculos de Segurança são necessários.  

  

4. Os ROBÔS devem exibir o nome das suas escolas, ou instituições.  

 

A organização do campeonato reserva o direito de modificar o emparelhamento das equipes com 

base em considerações situacionais no evento após a classificação final ser determinada. Caso esses 

emparelhamentos precisem mudar, todos os esforços serão feitos para garantir que as mudanças 

tenham um impacto mínimo na força média da EQUIPA. 
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3.5.   Visão Geral Competição  

As equipas que vao participar, serão julgada de acordo as seguintes critériosÇ  

 

Desafios  Descrição  Pontuação  

Desafio 1 – Cultural e equipa    Neste desafio a equipa deve 

fazer um vídeo de até 1 minuto a 

apresentar a equipa e mostrar 

algo relacionado a cultura da 

sua comunidade.  

1 ponto 

Desafio 2 – Técnico  A exibição do robô e pontuação 

durante o torneio   

29 pontos (máximo) 

Desafio 3 – design e conceito 

de engenharia do robô.  

A melhor implementação 

mecânica e o robô mais eficiente 

ganha extra 5 pontos.   

5 pontos  
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4. O Jogo 

4.1.  Descrição do Jogo 

Cada tripulação ou equipas competem com os seus robôs o campo de jogos.  

 

O objetivo é que as equipas, conduzam com eficácia os seus robôs na área de controle e  

removam os poluentes ou caixas  do campo para colocá-los dentro do deposito. estacionarem os seus 

robôs o final do jogo.  

 Os robô deverão empurrar ou carregar m cubo de papelão branco reforçado de 
aproximadamente 15cm, pesando aproximadamente 105g 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.  Regras de Segurança 

1 Os ROBÔS devem ficar no CAMPO DE JOGOS.  

 

2 Os ROBÔS não podem ser perigosos ou propícios à danificar o CAMPO DE JOGOS, 

os POLUENTES, outros ROBÔS, ou humanos.  

 

 

Os ROBÔS não podem ter pontas agudas que possam cortar alguém ou danificar o 

CAMPO DE JOGOS.  
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5. Robô (exemplos) 

5.1. Exemplos de robôs  
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6.  Regras Gerais do Jogo 

1. Os times devem exercer o jogo como descrito no manual.  

 

2. Os ROBÔS devem começar a partida com um volume no mais de 40 x 40 x 50 cm. 

 

3. Os ROBÔS devem ser construídos somente a partir da quantidade e modelos de 

componentes incluídos no Kit fornecidos.  

 

4. Cada EQUIPE DE QUADRA deve consistir em, no máximo, cinco (5) ESTUDANTES.  

 

Cada equipe pode conter um (1) CAPITÃO. 

 

A principal responsabilidade do CAPITÃO é monitorar a PARTIDA, jogar e orientar 

os seus PILOTOS e JOGADORES HUMANOS. O CAPITÃO também coordena a 

estratégia com outros membros da ALIANÇA. Não há regra explícita de que o 

CAPITÃO não pode manter ou tocar nos controles. 

 

5. Comunicações externas são proibidas durante a PARTIDA.  

 

6. Os ROBÔS devem se manter em uma (1) única peça no CAMPO DE JOGOS.  

 

7. Os ROBÔS não devem danificar, derrubar ou desabilitar, intencionalmente, outros 

ROBÔS.  

 

8. Os ROBÔS não devem ser desenhados permitindo a fácil retirada dos POLUENTES, 

sem ter a necessidade de ligar o ROBÔ. 

 

9. A pontuação é calculada quando todos os ROBÔS e POLUENTES entram em repouso 

no final da PARTIDA.  

 

10. Os ROBÔS devem funcionar em situações imperfeitas.  

 

11. Se o ROBÔ não se mover depois que a PARTIDA começar, a EQUIPE DE QUADRA pode 

manipular o seu respectivo ROBÔ.  
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12. Estratégias com a intenção de fazer um oponente violar uma regra não são permitidas.  

 

13. Os ROBÔS não devem pegar, agarrar ou se prender nos elementos do CAMPO DE 

JOGOS exceto quando explicitamente permitido.  

14. Pontuação são finais e não há repetições.  

a. Times devem se comportar como representantes de suas instituições.  

 

Quebrar as regras poderá resultar na desqualificação da equipa. 

 

 

 

 

Toda informação aqui e da responsabilidade ada AROTEC (Serviços tecnológicos) 

 

 

 

Contactos:  

www.arotech.org 

+244 938 811 659 

Facebook: first global team angola 

Instagram: @artoec.su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arotech.org/
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Notas  
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