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Champion’s Award 

Este prêmio reconhece uma equipe que incorpora a experiência FLL, compreendendo plenamente 

nossos Core Values enquanto alcança excelência e inovação, tanto na pesquisa como no Desafio do 

Robô.    

 

Prêmios do Robô  

 

Design Mecânico 

Este prêmio reconhece uma equipe que projeta e desenvolve um robô mecanicamente 

durável, eficiente e altamente capaz de resolver as missões do desafio.  

 

Programação 

Este prêmio reconhece uma equipe que utiliza excelentes princípios de programação, 

incluindo códigos limpos, concisos e reusáveis que permitam que o robô resolva as 

missões de forma autônoma e consistente.  

 

Estratégia & Inovação 

Este prêmio reconhece uma equipe que utilize praticas sólidas de engenharia e 

estratégias bem desenvolvidas para projetar e construir um inovador robô de alta 

performance.   

 

Performance do Robô 

Este prêmio reconhece uma equipe que pontue o maior número de pontos durante o 

desafio do robô.  As equipes têm chance de competir em no mínimo 3 rounds de 2 

minutos e meio, e a pontuação mais alta é que conta.  

 

 

 

 



 

Prêmios da Pesquisa 

 

Pesquisa 

Este prêmio reconhece uma equipe que utilize diversas fontes de recursos para formular 

um profundo e compreensivo entendimento do problema que eles identificaram.  

 

Solução inovadora 

Este prêmio reconhece uma solução de uma equipe que é considerada incrivelmente boa 

e criativa, com alto potencial de resolver o problema pesquisado.  

 

Apresentação 

Este prêmio reconhece uma equipe que efetivamente consegue comunicar o problema 

que foi identificado, e a solução proposta para jurados e apoiadores em potencial.  

 

 

Prêmios de Core Values  

 

Inspiração 

Este prêmio celebra uma equipe que através da experiência FLL mostra extraordinário 

entusiasmo e espírito FIRST.   

 

Trabalho em equipe 

Este prêmio reconhece uma equipe que que consegue realizar mais em conjunto do que 

eles poderiam realizar individualmente através de objetivos compartilhados, forte 

comunicação, efetiva resolução de problemas e excelente gerenciamento de tempo.  

 

Gracious Professionalism® 

Este prêmio reconhece uma equipe em que os membros mostrem para os outros e para 

outras equipes serem respeitosos a todo o tempo. Essa equipe reconhece que é possível 

uma competição amigável e ganho mutuo, dentro e fora da Arena de jogo.   

 

 

 

 



 

Prêmio dos Jurados 

 

Durante o curso do torneio, os jurados podem encontrar equipes cujo esforço, performance ou 

dinâmica merece reconhecimento. Algumas equipes tem uma história que os diferencia de uma 

maneira notável. Algumas vezes uma equipe fica muito próxima de vencer um prêmio que os 

jurados escolhem dar um reconhecimento especial a ela. O Prêmio dos Jurados tem a liberdade de 

reconhecer times marcantes que se destacam por razões diferentes das principais categorias de 

prêmios.  

 

Contra Todas as Adversidades 

Esse prêmio vai para a equipe que improvisa e supera uma situação difícil e mesmo 

assim continua a fazer um belo trabalho, com atitudes que demonstram: “Nós podemos 

superar adversidades incríveis se não desistirmos por nada!” 

 

Estrela Iniciante 

Este prêmio reconhece uma equipe que os jurados depositam grandes expectativas para 

o futuro. 

 

Prêmios Especiais de Reconhecimento (opcionais) 

 

Voluntário Destaque 

A FLL não existiria sem seus voluntários. Esse prêmio honra um extraordinário 

voluntario cuja dedicação ao programa FLL tenha tido um impacto positivo na 

experiência das equipes.  

 

Prêmio para Técnico/Mentor  

Muitas equipes alcançam significantes marcos graças a sua relação com seu 

mentor/técnico. Esse prêmio vai para o técnico ou mentor cuja sabedoria, orientação e 

devoção são claramente evidentes durante as conversas da equipe com os jurados.  

 

Prêmio de Jovem Adulto Mentor  

A FLL oferece esse prêmio para o jovem adulto, do Ensino Médio ou Ensino Superior 

cujo apoio, impacto, inspiração e orientação ficam claros durante as conversas da equipe 

com os jurados 


