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Missão 1 – Lixo Orgânico  

Objetivo: Recolher o LIXO Orgânico dos pontos turísticos azul, vermelho e laranja e leva-los para 

a Base ou para a lixeira de lixo orgânico de cor marrom.  

Pontuação: LIXO Orgânico na Base ao final da partida - 10 pontos cada. 

 Lixo Orgânico na lixeira de lixo orgânico ao final da partida – 25 pontos cada 

Condição de pontuação: O Lixo Orgânico deve estar DENTRO da base ou DENTRO da lixeira 

de lixo organico ao final da partida para pontuar. 

 

     

     

 

10 pontos 10 pontos 0 pontos 

0 pontos 25 pontos 25 pontos 

Tribo 

Torre Eiffel Cristo Redentor 
Hotel 

Pirâmides 

Rampa 

Bairro 
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Posição inicial do Lixo Orgânico 

     

 

Missão 2 – Coleta Seletiva  

Objetivo: Recolher o LIXO Reciclável (plástico e papel) espalhado pelo tapete e leva-lo para 

BASE ou para a lixeira correspondente. O LIXO Reciclável que for levado para a lixeira deverá ser 

colocado corretamente na lixeira de acordo com o tipo de lixo. A cor da peça deve ser a mesma 

da cor da lixeira. 

Pontuação:  

Lixo na base – 10 pontos cada 

Lixo colocado na lixeira correta de acordo com o tipo de lixo – 25 pontos cada 

Lixo colocado na lixeira errada de acordo com o tipo de lixo – 5 pontos cada 

Condição de pontuação: O Lixo deve estar DENTRO da BASE ou DENTRO da Lixeira ao final 

da partida para pontuar. 

     

 

10 pontos 10 pontos 0 pontos 

25 pontos 5 pontos 25 pontos 
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Posição inicial do Lixo Reciclavel: 

     

 

Missão 3 - Turista  

Objetivo: Levar os turistas para viagem de férias. Você deve levar no máximo dois turistas para 

cada Ponto turístico. A escolha de qual ponto turístico levar é da equipe. 

Pontuação:  

Turista TOCANDO área azul (Torre Eiffel) – 10 pontos cada. 

Turista TOCANDO área vermelha (Cristo Redentor) – 15 pontos cada. 

Turista TOCANDO área laranja (Pirâmides) – 30 pontos cada. 

             

 

Condição de pontuação: Para pontuar, o turista deve estar TOCANDO a área vermelha, azul ou 

laranja ao final da partida e obedecer às condições citadas acima. Se mais de dois turistas 

estiverem na mesma área, somente dois deles estarão em condições de pontuação. 

     

 

10 pontos 20 pontos 

20 pontos 

0 pontos 
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Posição inicial dos turistas: 

 

 

Missão 4 – Árvores  

Objetivo: Você pode escolher em deixar as árvores na área verde ou leva-las para as áreas 

vermelha, azul, laranja ou amarela. Você pode levar no máximo duas árvores para cada uma das 

áreas citadas ou deixar no máximo duas árvores em cada área verde. 

Pontuação:  

Árvores deitadas E TOCANDO a área verde ao final da partida - 3 pontos cada. 

Árvores de pé E TOCANDO área verde ao final da partida - 5 pontos cada. 

Árvores deitadas E TOCANDO a área vermelha, azul, laranja ou amarela ao final da partida - 10 

pontos cada.  

Árvores de pé E TOCANDO a área vermelha, azul, laranja ou amarela ao final da partida - 20 

pontos cada.  

 Condição de pontuação: Para pontuar, as árvores devem estar TOCANDO as respectivas áreas 

ao final da partida, obedecendo às condições citadas acima. Se mais de duas árvores estiverem 

na mesma área ao final da partida, somente duas delas estarão em condições de pontuação. 

 

     

     

 

 

 

5 pontos 

8 pontos 

20 pontos 

40 pontos 

0 pontos 40 pontos 
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Posição inicial das arvores 

 

 

Missão 5 – Abastecimento de água  

Objetivo: Realizar a ligação do encanamento que liga a represa ao hotel. 

Pontuação: O cano de ligação, representado por uma peça, ligando à tubulação a represa vale 

40 pontos. 

Condição de pontuação: o cano de ligação deve estar tocando a tubulação e a represa para que 

a pontuação seja valida. 

   

 

 

Posição inicial da tubulação: 

   

  

 

 

 

Missão 6 – Funcionarios do hotel  

Objetivo: Levar os funcionarios do hotel para o trabalho. 

Pontuação: Funcionário TOCANDO a área do hotel ao final da partida vale 15 pontos cada. 

0 pontos 

40 pontos 40 pontos 0 pontos 
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Condições de pontuação: O funcionário, representado por um boneco uniformizado, deve estar 

TOCANDO a área do hotel ao final da partida para estar em condição de pontuação. 

   

 

Posição inicial do funcionário: 

 

 

 Missão 7 - Dinheiro 

Objetivo: Recolher o dinheiro, representado por bolinhas de ping pong, do hotel e leva-lo ao 

banco, colocando-os no compartimento corretamente. 

Pontuação: As bolinhas de ping pong encaixadas nos compartimentos no banco ao final da 

partida valem 20 pontos cada. 

Condição de pontuação: 

    

     

  

0 pontos 

30 pontos 15 pontos 

15 pontos 

20 pontos 40 pontos 

60 pontos 40 pontos 0 pontos 
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Posição inicial do dinheiro (bolinhas de ping pong) 

 

  

Missão 8 - Índios 

Objetivo: Levar os índios para a área da tribo em amarelo. 

Pontuação: Índios TOCANDO da área da tribo ao final da partida valem 10 pontos. 

Condição de pontuação: Os índios devem estar TOCANDO a área da Tribo, ao final da 

partida para pontuar. 

     

Posição inicial dos índios: 

     

 

Missão 9 – Geração de Energia Limpa  

Objetivo: instalar o painel de Energia Solar no suporte ao lado do hotel. 

Pontuação: Painel instalado corretamente no suporte vale 35 pontos. 

Condição de pontuação: O painel deve estar corretamente instalado sobre o suporte que fica ao 

lado do hotel. O painel só será considerado corretamente instalado se o mesmo estiver 

TOCANDO o suporte E o tapete ao mesmo tempo ao final da partida. 

20 pontos 0 pontos 10 pontos 
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Posição inicial do painel solar: 

 

 

Missão 10 - Equilíbrio  

Objetivo: O robô deve terminar a partida SOBRE a ponte. 

Pontuação:  

Robô SOBRE a ponte E ponte em equilíbrio, apoiada por apenas um ponto – 50 pontos.  

Robô SOBRE a ponte E ponte inclinada, apoiada por mais de um ponto de apoio – 15 pontos. 

Condição de pontuação: O robô deve estar SOBRE a ponte ao final da partida em uma das 

condições citadas acima. Nenhuma parte do robô pode estar TOCANDO o tapete. 

  .  

 

35 pontos 35 pontos 35 pontos 

0 pontos 0 pontos 0 pontos 

0 pontos 

15 pontos 50 pontos 

0 pontos 
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Posição inicial da ponte: 

 

     

Penalidade:  

Nesta temporada os lixos recicláveis serão os objetos de penalidade. Isso significa dizer que a 

cada vez que os operadores do robô tocarem o robô fora da base, será retirado um lixo reciclável 

do jogo, sempre de Leste para Oeste. 


