
 Prêmios FIRST ® LEGO® 
League Challenge

Prêmios Obrigatórios

Champion’s Award

1 vencedor e até 3 finalistas, dependendo do 
tamanho do torneio
Este prêmio celebra a equipe que incorpora a experiência da 
FIRST® LEGO® League através da demonstração de todos os 
nossos Core Values, ao mesmo tempo que alcança excelência e 
inovação tanto no Desempenho do Robô, no Design do Robô e 
no Projeto de Inovação. 

Prêmio Core Values

1 vencedor e até 3 finalistas, dependendo do 
tamanho do torneio
Esta equipe demonstra um entusiasmo e espírito extraordinários, 
os membros sabem que podem realizar mais quando estão 
juntos do que poderiam individualmente e mostram uns ao outros 
e a outras equipes respeito em todos os momentos.

Prêmio Projeto de Inovação

1 vencedor e até 3 finalistas, dependendo do 
tamanho do torneio
Esta equipe utiliza diversos recursos para seu Projeto de 
Inovação para ajudá-la a ter uma compreensão integral de seu 
problema. Além disso, tem uma solução criativa e bem 
fundamentada e comunica efetivamente suas descobertas aos 
juízes e à comunidade.

Prêmio Design do Robô

1 vencedor e até 3 finalistas, dependendo do 
tamanho do torneio
Esta equipe utiliza princípios de programação e práticas de 
engenharia excepcionais para desenvolver um robô 
mecanicamente sólido, durável, eficiente e com grande 
capacidade para realizar as missões do desafio.

Prêmio Desempenho do Robô

1 vencedor e até 3 finalistas (2º, 3º + 4º lugares), 
dependendo do tamanho do torneio
Este prêmio celebra a equipe que marca o maior número de 
pontos durante o Desafio do Robô. As equipes têm chance de 
competir em, pelo menos, 3 partidas de 2'30", e apenas sua 
maior pontuação é a que conta.

Prêmio Técnico/ Mentor
Até 3 vencedores e até 3 finalistas, dependendo do  
tamanho do torneio
Técnicos e mentores inspiram suas equipes a fazer seu 
melhor, tanto individualmente quanto em conjunto, e, sem eles, 
a FIRST LEGO League não existiria. Este prêmio vai para o 
técnico ou mentor cuja liderança e orientação são evidentes 
e exemplificam os Core Values da FIRST LEGO League 
da melhor forma possível.

Prêmios Opcionais
Prêmio Descoberta
Até 3 vencedores
Este prêmio celebra as equipes que avançaram 
significativamente com relação à sua confiança e capacidade 
tanto no Desafio do Robô quanto no Projeto de Inovação e que 
apresentam excelentes Core Values. Essas 
equipes demonstram que compreendem que suas descobertas 
são mais importantes do que qualquer outra coisa que possam 
ganhar.
Prêmio Excelência em Engenharia 
Até 3 vencedores
Este prêmio celebra equipes cujos robôs têm um design 
eficiente, que possuem uma solução de projeto inovadora 
que responde efetivamente ao desafio da temporada e 
que apresentam ótimos Core Values, que ficam evidentes em 
tudo o que fazem.

Prêmio Estrela Iniciante
Até 3 vencedores
Este prêmio celebra a equipe na qual os juízes veem potencial 
para alcançar grandes resultados no futuro.

Prêmio dos Juízes
Até 3 vencedores
Este prêmio celebra a equipe que incorpora a cultura da FIRST 
LEGO League através de formação e espírito de equipe e 
demonstração de entusiasmo.




