
 

REGULAMENTO PARA A COMPETIÇÃO INTERNA DE ROBÓTICA (2018/2019) 

(Todos os anos do CP de Técnico de Mecatrónica) 

 

Objetivos: 

- Esta atividade tem como objetivo que TODOS os alunos das turmas do primeiro, 

segundo e terceiro ano do curso profissional de técnico de mecatrónica tenham a 

possibilidade de participar numa competição interna de robótica, com vista a 

desenvolver o espírito de trabalho em grupo e integrar ou constituir equipas nas 

ligas Rescue Line e Rescue Maze, com vista à participação no Festival Nacional de 

Robótica 2019 que terá lugar no pavilhão multiusos de Gondomar, de 24 a 28 de 

abril do corrente ano. 

As competições internas terão lugar no pavilhão da escola, no dia 16 de março, 

com início às 08:30 e fim previsto para as 17:30. 

Os alunos que estiverem interessados em participar nesta competição deverão 

dirigir-se ao Eng.º Carlos Amorim, para fazer a inscrição das suas equipas, 

indicando os seguintes elementos: 

- Nome da equipa; 

- Nome dos elementos da equipa; 

- Nome do capitão da equipa. 

As inscrições das equipas poderão ser feitas até ao dia 15 de fevereiro. 

Cada equipa apenas pode ser constituída com um número mínimo de 2 elementos 

Limite de idade: As competições estão abertas para todos os alunos que tenham 

a idade máxima de 19 anos, à data de 01 de julho de 2019. 

Durante as competições, todas as equipas irão participar em três tipos de prova: 

Line 

Maze 

Soccer 

 

 

 

 

 

 



 

Prova de Line: 

Nesta prova o robô terá de seguir um trajeto traçado por uma linha preta onde 

poderá encontrar ao longo do percurso pequenos obstáculos que deverá 

contornar e quadrados em cor prata para que tenha de tomar decisões sobre a 

mudança de direção. O final do trajeto será assinalado por uma zona prateada. 

O piso será branco, devendo as equipas considerar pequenas alterações de cor 

na superfície do mesmo. 

Cada vez que o robô detetar um quadrado prata para mudança de direção 

deverá parar, acender um LED azul e ligar um sinal sonoro durante 1 segundo. 

O robô deverá iniciar o seu percurso apenas quando o capitão da equipa 

carregar num botão de start. Em momento algum o robô pode ser colocado na 

arena com os motores em movimento. 

Cada manga terá a duração máxima de 5 minutos. 

A pontuação de cada prova será dada pelos pontos obtidos ao longo do 

percurso, obtendo uma bonificação se chegarem ao fim do percurso, onde o 

robô deverá ficar parado pelo menos 5 segundos, sendo que durante esse 

tempo deverá ligar um sinal sonoro, findo o qual, deverá ligar um LED verde. 

A pontuação final será dada pela soma das pontuações obtidas em cada manga. 

Em caso de empate na pontuação, o tempo total das diversas mangas servirá 

para definir a classificação final, sendo que a equipa que somar um tempo mais 

rápido ficará à frente das restantes equipas que tenham igual pontuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prova de Maze: 

Nesta prova os robôs terão de seguir um labirinto. O ponto de partida será 

indicado por um quadrado prateado com a dimensão de 30cm x 30cm e o ponto 

de chegada por um quadrado preto com as mesmas dimensões. 

O piso será branco, devendo as equipas considerar pequenas alterações de cor 

na superfície do mesmo. 

O robô deverá iniciar o seu percurso apenas quando o capitão da equipa 

carregar num botão de start. Em momento algum o robô pode ser colocado na 

arena com os motores em movimento. 

Cada manga terá a duração máxima de 5 minutos. 

A pontuação de cada prova será dada pelos pontos obtidos ao longo do 

percurso, obtendo uma bonificação se chegarem ao fim do percurso, onde o 

robô deverá ficar parado pelo menos 5 segundos, sendo que durante esse 

tempo deverá ligar um sinal sonoro, findo o qual, deverá ligar um LED azul. 

A pontuação final será dada pela soma das pontuações obtidas em cada manga. 

Em caso de empate na pontuação, o tempo total das diversas mangas servirá 

para definir a classificação final, sendo que a equipa que somar um tempo mais 

rápido ficará à frente das restantes equipas que tenham igual pontuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prova de Soccer: 

Esta prova será levada a cabo por equipas “Super Team”. Cada equipa será 

constituída por 2 robôs e as equipas serão sorteadas durante a manhã, no dia 

das competições. 

Todas as equipas deverão vir preparadas para “caracterizar” os seus robôs para 

a prova de soccer, de forma que seja evidente que ambas pertencem à mesma 

equipa. 

Esta prova tem um caráter mais lúdico e menos competitivo. Neste tipo de 

prova, o robô não será autónomo como nas anteriores, mas será controlado 

por Bluetooth. 

Cada jogo será dividido em duas partes de 5 minutos, com um intervalo de 2 

minutos para mudança de campo. 

Os jogos serão realizados por “morte súbita”, onde a equipa que perder será 

eliminada de imediato. 

Se no final das duas partes as equipas estiverem empatadas, continuarão a 

jogar na segunda parte (sem intervalo) até que alguma das equipas marque 

um golo, designado por “golo de ouro”. 

 

Seleção e Prémios: 

Aos primeiros lugares das ligas “Line” e “Maze” será atribuído um prémio de 50€, 

por liga e por equipa. 

Aos segundos lugares das ligas “Line” e “Maze” será atribuído um prémio de 25€, 

por liga e por equipa. 

Aos três primeiros lugares da liga soccer serão atribuídas medalhas. 

Os primeiros lugares das ligas “Line” e “Maze” poderão ainda constituir ou integrar 

equipas para a participação no Festival Nacional de Robótica, nas respetivas 

ligas oficiais “Rescue Line” e “Rescue Maze”. 

 

ESPE, 31 de janeiro de 2019 


