Sua equipe vai:
• Usar o TRABALHO EM EQUIPE e a
DESCOBERTA para conhecer melhor o desafio.

CORE VALUES
Sua equipe vai utilizar os Core Values
da FIRST® durante toda a temporada e
mesmo depois dela acabar!

• INOVAR através de ideias originais para o robô e o
projeto de inovação.
• Mostrar como a equipe e suas soluções terão um
IMPACTO e trarão INCLUSÃO!
• Comemorar e se DIVERTIR com tudo que vocês
fizerem!

Sua equipe vai:

DESIGN DO ROBÔ

Sua equipe vai preparar uma
Apresentação curta sobre o design do
robô, a programação e a estratégia.

Programá-lo para resolver as missões do Desafio
do Robô.
Explicar o que o robô vai fazer com base no
código que vocês escreveram.

Sua equipe vai:

DESAFIO DO ROBÔ

Sua equipe vai treinar para completar
máximo de missões possível em
rounds de 2 minutos 30 segundos.

• Planejar quais missões do Desafio do Robô vai
realizar.
• Projetar todos os acessórios que o robô
precisará para realizar as missões.
• Testar e aperfeiçoar seus programas e design
do robô.
• Competir em um evento!

Sua equipe vai:

PROJETO DE INOVAÇÃO
Sua equipe vai preparar uma apresentação
de 5 minutos para explicar o Projeto de
Inovação.

• Identificar um problema para resolver.
• Criar uma solução para o problema da sua
comunidade.
• Compartilhar suas ideias, aprender com outras
pessoas e melhorar a solução proposta.
• Apresentar sua solução em um evento.

RePLAYSM

História do Desafio
Em toda nossa volta, temos oportunidades para brincarmos e sermos fisicamente ativos - desde
parques públicos a quadras esportivas, em nossas salas de aula, e mesmo quando estamos esperando
em uma fila. Mas, as pessoas estão cada vez menos ativas do que deveriam.

Então, a pergunta da
Maya é...
Como e onde podemos
ajudar as pessoas a se
tornarem mais ativas?

Vamos criar
uma forma de
recompensálas

No banco do
Parque

No Ônibus
Vamos
deixá-las
motivadas

Então, como vamos resolver
esses desafios?

Vamos perguntar para as
pessoas que conhecemos!

Brincadeiras tornam as atividades físicas mais
divertidas.
Ficamos mais criativos quando queremos brincar
e é justamente essa criatividade - sua criatividade que pode
nos ajudar a ter motivação para sermos mais ativos

RePLAYSM

