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Programa Nacional Olimpíadas de Química

Depoimentos

Olimpíadas de Química: Descobrindo novos talentos

Talvez muitos imaginem que minha maior vitória tenha sido a premiação
na Olimpíada Internacional de Química. Entretanto, poucos sabem que o que
mais me orgulha é a minha primeira medalha de ouro na Olimpíada Piauiense
de Química, na 8ª série do Ensino Fundamental, que me motivou a gostar de
Química, até então vista por mim como uma disciplina a mais na grade curricular.

Desde então, passei a ter um laço indissolúvel com essa ciência, que
unido ao apoio obtido do corpo docente e da direção do Instituto Dom Barreto,
colégio onde estudei, motivou-me a continuar participando das olimpíadas até
ter a nobre oportunidade de representar o Brasil nas olimpíadas internacionais.

Em função disso, creio que as olimpíadas têm um papel fundamental para
o desenvolvimento tecnológico e científico, na medida em que permitem a
descoberta de novos talentos para as exatas. Em especial, figura nesse cenário,
o Programa Nacional Olimpíadas de Química, que com mais de 10 anos de
sucesso e reconhecimento internacional, tem despertado o prazer pela Química
em muitos estudantes. Não é à toa que digo isto, pois sempre imaginei ter
aptidão para Medicina, mas graças às Olimpíadas de Química, hoje estou
cursando engenharia no Instituto Militar de Engenharia (IME), ainda no ciclo
básico, e já tendo a certeza da futura escolha por Engenharia Química.

Agradeço aos professores doutores Sérgio Maia Melo e José Arimatéia
Dantas Lopes, respectivamente, coordenador e vice-coordenador do Programa
Nacional Olimpíadas de Química, pelos esforços dedicados em prol do
constante crescimento desse projeto.

Finalmente, parabenizo a todos aqueles que participam das olimpíadas,

pois mais importante que vencer, é aceitar o desafio.

Rafael Victor Ferreira Alves
Medalha de prata na X Olimpíada Norte Nordeste de Química.

Medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Química-2004.
Medalha de Prata na 9a. Olimpíada Iberoamericana de Química.

Menção Honrosa na 36a. Olimpíada Internacional de Química.

Atualmente, estudando Engenharia Química no IME.
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Considerações finais

Olimpíada: um incentivo à educação

Comecei a fazer olimpíadas escolares na 6ª serie. E desde então sempre
gostei de participar delas, pelo desafio que me era imposto, e pela exigência
de soluções criativas para resolvê-las. Cada questão resolvida era uma
pequena vitória. Assim, as olimpíadas desempenharam um papel importante
no meu período escolar e na minha vida, pois foi com elas que descobri do
que gostava, o que me levou a escolher o curso de engenharia.

Desejo ressaltar a importância das olimpíadas escolares para os alunos.
Elas estimulam o aprendizado e mostram, de forma prazerosa, as aplicações
do conhecimento no nosso cotidiano através de questões desafiadoras e
que exigem soluções inovadoras. Isso é de grande importância, pois, além
estimular a educação, contribui para o descobrimento de novos talentos que
poderão seguir a carreira de pesquisa, desenvolvendo novos conhecimentos
que ajudarão a formar um Brasil mais rico.

Sou muito grato às olimpíadas escolares, especialmente às olimpíadas
de química, pois me incentivaram a estudar e entender essa ciência que está
por demais presente no nosso dia-a-dia, contribuindo no meu desempenho
escolar, e me proporcionando vitórias e alegrias. A química também me
proporcionou viagens, e mais importante, me deu a oportunidade de
representar o Brasil em olimpíadas internacionais. Mas sou mais grato ainda
a todos aqueles que me mostraram e ensinaram essa ciência, especialmente
ao professor doutor José Arimatéia Dantas Lopes e ao Instituto Dom Barreto.

Lucas Veloso Saraiva
Medalha de Prata na X Olimpíada Norte/Nordeste de Química

Medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Química- 2003.
Medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Química- 2004.

Medalha de ouro na IX Olimpíada Iberoamericana de Química.
Atualmente, estudando no IME.

Motivação é a tônica nas escolas

A mobilização que essa Olimpíada de Química gera nos alunos e em
todos os seus colegas é imensa e extremamente positiva para nós,

educadores. Saber que nesta juventude atual uma olimpíada acadêmica
desperta muito mais vontade do que qualquer coisa errada que esta turminha
poderia pensar em fazer é simplesmente fabuloso.  Todo o retorno que tenho
da parte dos alunos é muito maior do que eu poderia sequer imaginar.

Prof
a
. Lílian Siqueira

Colégio Bandeirantes - SP


