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Foram dias intensos de dedicação, aprendizado e trabalho em 
equipe. Cinco dias antes das Olimpíadas Astropontes, no ginásio da 
FourC as equipes se reuniam com os professores todas as tardes para 
a confecção dos foguetes, aprendizado das técnicas e a participação 
nos testes de lançamento. Na sexta-feira, 12 de abril, os alunos 
foram até a Escola e juntos seguiram até o Sesi, para as 
competições. 

No campo de lançamento dos foguetes, mesmo com o sol e calor 
intenso, as equipes vibravam a cada lance e os olhares atentos dos 
alunos revelavam a expectativa do resultado. 

No fim da tarde o cansaço deu lugar a abraços, lágrimas e muita 
emoção quando foi anunciado na categoria Astrotechs o 1º lugar 
para a equipe Os Fogueteiros e na categoria Astrokids as três 
primeiras colocações para as equipes Sky UP (1º), Level UP (2º) e 
SPL Rockets (3º).

DESAFIOS
Na competição os grupos eram desafiados em alcance. O alvo ficava 

a 65 metros de distância. Os foguetes d’água foram construídos com 
garrafas pet, preenchidos parcialmente com água e pressurizados 
com ar. 

A FourC participou nas categorias Astrokids, com 13 turmas e 
Astrotech, com 5 equipes. Na categoria Astrotech, 23 equipes de 
diferentes escolas particulares e estaduais disputavam uma vaga na 
final.

Premiação
Na categoria Astrokids e Astrotech, além do livro do Marcos Pontes e medalhas, os alunos 

ganharam uma viagem com o astronauta na maior feira da aviação executiva do Brasil, a Labace 
2013. Já a equipe Astrotech partipará também da final nacional em novembro que será realizada em 
São Paulo. O primeiro colocado na categoria Astrotechs ganhará uma viagem à Nasa (Agência 
Espacial Norte-Americana). 

Aprendizado
A coordenadora de esportes da FourC, Maria Cláudia Rodrigues parabenizou o empenho e dedicação 

dos alunos e enfatizou que os estudantes terão o apoio dos professores para intensificar os estudos 
de preparação para a etapa nacional. Foi um evento que, além do resultado, trouxe muito 
ensinamento a respeito dos valores, a interação social, a cooperação, o respeito às diferenças, a 
superação de desafios e o desenvolvimento da autonomia e responsabilidade. “Parabéns a todos os 
alunos pela dedicação, que fizeram deste momento divertido um momento de muito aprendizado”, 
enfatizou Maria Cláudia. 

“O nosso último lançamento (foguete) foi trabalhoso, mas 
acabou dando certo. Aprendemos muito com a Olimpíada. 
Vamos nos empenhar para a etapa nacional”, Beatriz Mello 
Chaddad 

“Tinha muitos alunos. Foi uma competição muito boa. 
Tínhamos como jurado o Marcos Pontes”, Arthur Jodas Salgado 

“Explicamos muito as teorias da Lei de Newton, demos exemplos e na resolução teórica 
conseguimos provar as lei através do foguete”, Guilherme Cardoso dos Santos B. Sanches

“Vamos nos dedicar para vencermos a etapa nacional”, Isabela Alvares Taborda 

Entrevista com as equipes da categoria Astrokids 
foi feita toda em inglês. Os alunos fizeram várias 
perguntas e foram elogiados pelo astronauta 
Marcos Pontes

As equipes da categoria Astrotech foram 
parabenizadas pelos jurados pelo conhecimento 
pedagógico e pela facilidade em expor e explicar as 
teorias exigidas na prova técnica

nas Olimpíadas
Astropontes!
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1º Lugar
Profº Cássio Cristiano Afonso
Equipe: Os Fogueteiros
Integrantes:
Arthur Jodas Salgado 
Beatriz Mello Chaddad 
Isabela Alvares Taborda 
Guilherme Cardoso dos Santos B. Sanches

1º Lugar
Profª Maria Angêla dos S. Minatel

Equipe: Sky UP
Integrantes:
Sarah Calixto de Souza 
João Felipe Franscicchini Tebaldi 
Amanda Maria Fábio Tavares

2º Lugar
Profª Maria Angêla dos S. Minatel

Equipe: Level UP
Integrantes:
Isadora Vono Coube 
Julia Rossetto Amaral 
Gustavo Fortunato Rodrigues Martins

3º Lugar
Profº Francisco José Braga Ferreira

Equipe: SPL Rockets
Integrantes:
Sofia Seniciato Neme 
Laura Albuquerque Storniolo 
Pedro Toledo Soares Cintra 
Luiz Eduardo Pires Nogueira Valente

Equipes no ginásio da FourC 
confeccionando os foguetes sob a 

orientação dos professores

Muita concentração, dedicação e 
aprendizado durante os lançamentos 
dos foguetes no Sesi. Centenas de 
alunos de escolas públicas e 
particulares participaram das 
Olimpíadas Astropontes

“Eu gostei do lançamento dos 
foguetes e fiquei muito feliz de 
conhecer o Marcos Pontes. 
Aprendemos muito. No foguete não 
existe bico, mas nariz e aletas”, 
Sarah Calixto de Souza

“Quando percebemos que 
ganhamos o primeiro lugar foi muito 
emocionante. Foi difícil mas nos 
esforçamos e vencemos o desafio”, 
João Felipe Franscicchini Tebaldi 

“Eu nunca imaginei que teria uma competição de foguetes feitos com garrafa 
pet. Adorei participar. Nós trabalhamos muito e todos cooperaram. Fiquei 
muito feliz por ter participado”, Amanda Maria Fábio Tavares

nas Olimpíadas
Astropontes!Preparativos!

Vencedores!

A Competição!

CAMPEONATO DE 
FOGUETES DE ÁGUA
CATEGORIA ASTROTECHS

CAMPEONATO DE 
FOGUETES DE ÁGUA
CATEGORIA ASTROKIDS


