Nos dias 9, 10, 11 e 12 de Outubro, nossos alunos:
Enzo Francisco Klann Fonteyne (8ºC), João Pedro
Aroucha de Brito (7ºC), Pedro Vasconcellos Cazzoli
(7ºC), Giovani Lana Borges Dos Santos (7ºC) e
Maria Eduarda Pavani Ferreira (8ºC)) competiram na
etapa nacional da Olimpíadas Brasileiras de Robótica
em Recife, no Shopping Rio Mar.
A ECClikers entre 40 equipes lutou bravamente contra
todas as dificuldades, algumas já esperadas e outras
surpresa, obteve o 7º lugar no ranking nacional. Foi uma aventura e tanto, e o aprendizado de todos,
técnicos e alunos foi de grande valor, os alunos deram um show de competição amigável, inclusive a
aluna Maria Eduarda ajudou uma equipe enquanto estava no hotel, isso é um exemplo! Diante das
dificuldades, os Clickers não paravam de melhorar o robô, e ficamos todos muito felizes com os
resultados. Os Clickers representaram o Estado de São Paulo com muita competência. Em todo o Brasil
foram 2.968 equipes. As melhores equipes de 2016 irão disputar a categoria Robo Cup Jr Rescue Line em 2017

O Rio Mar shopping foi invadido por robôs de vário tipos e tamanhos, o shopping recebeu alguns dos
maiores eventos de robótica do País: a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), a Latin American
Robotics Competition (LARC) e a Competição Brasileira de Robótica (CBR). Os eventos fazem parte do
Robótica 2016, que ainda incorpora a 6ª Mostra Nacional de Robótica (MNR), considerada a maior
mostra brasileira de trabalhos na categoria. Todos os eventos contam com o apoio da Sociedade
Brasileira de Automação (SBA) e da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), além de suporte
financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da
Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Na próxima página leia o depoimento de uma mãe (Mariela Klann Fonteyne) que acompanhou seu
filho no evento...

“Gente, estes dias que fiquei em Recife com a equipe de Robótica da Escola Comunitária de
Campinas participando da OBR etapa nacional, me fez filosofar sobre um aspecto interessante
desta nova geração... Na verdade é algo que já tinha me chamado a atenção durante todo o
processo de educação escolar dos meus filhos, e que eu acho muito importante. Eles aprendem
desde cedo que o erro faz parte da vida. E que muitas vezes ele acontece... a gente ainda não sabe
muito bem porque, mas não se martiriza por isto. Simplesmente aceita ele como parte do processo.
Algumas vezes a gente tenta consertar, quando é possível... quando não é, passa pra etapa
seguinte... quando é possível, tenta refazer algumas vezes, se consegue melhorar, ótimo, se não,
tudo bem. E assim vai. Não existe crítica, desânimo, acusações! Existe muita aceitação, calma, e
conversas bem tranquilas, de pessoas que estão certas de que fizeram o melhor que puderam e
que ainda tem alegria e energia pra continuar aprendendo e fazendo com prazer aquilo que elas
gostam. Acho tudo isto muito positivo nesta nova geração. Que bom!
Pra quem não sabe, neste campeonato de Robótica, o robozinho faz muitos erros de leitura... e
eles podem retornar a "figurinha" algumas vezes... se ele não acerta aí vai pulando umas etapas...
a Marielinha aqui sofreu muito até se adaptar...
😂e eu ficava perguntando porque?
Como? E o Enzo com uma carinha concentrada... E no final dizia. "Tava tudo certo mãe!" Aff”
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