Depoimento do aluno Henrique Pereira Cristófaro
Embora não tenhamos conseguido uma boa colocação na OBR gostei muito da experiência de
participar de uma competição de nível nacional, as várias tardes que passamos na robótica do icj
são inesquecíveis, pois pela primeira vez compreendi realmente como é fazer parte de uma
equipe. Guardarei todas as medalhas obtidas com cuidado, pois The HAC sempre ficará em minha
memória.
Agradeço de coração todo o esforço e comprometimento que o professor Pablo teve e ainda tem
com o seu trabalho, sem ele nada disso teria sido possível.

Depoimento da mãe do Henrique - Édina Cristófaro
Quando se participa de uma competição, o foco e a meta é ganhar, sem dúvida! E acho que eles
ganharam com certeza, não a medalha de primeiro lugar mas a experiência de participar de uma
competição nacional, trabalhar em equipe para atingir o mesmo objetivo, isso ficará com eles
para sempre! Isso vem com dedicação de estar fazendo algo que gosta! Henrique, em pleno
feriado, levantou cedinho para ir para robótica no ICJ para finalizar os detalhes do projeto com a
equipe!
Agradeço ao Pablo pela dedicação e carinho dispensada ao Henrique e aos outros rapazes ao
longo do ano nas aulas de robótica e durante a competição! Sei que ele terá amizades para vida e
irá sentir muita falta das aulas de robótica!

Depoimento do pai do Henrique - Danilo Cristófaro
Todos nós sabemos do papel da escola na formação do aluno. A formação se dá em diversas
formas e ações, e deve buscar a formação do sujeito, este inevitavelmente inserido em um
contexto social bem mais amplo do que o ambiente escolar. A formação do aluno deve ir muito
além da simples aquisição de conteúdos, mas incentivar a atuação do aluno na aplicabilidade dos
conhecimentos adquiridos para a melhoria da sociedade como um todo.
Com esta visão em mente, vimos com bons olhos a participação do Henrique no grupo de robótica
do ICJ. Confesso que no início não percebemos no que desencadearia essa participação dele no
grupo. O que sei é que passamos a observar muita dedicação, companheirismo, mais tempo na
escola e mais envolvimento com os estudos. Daí, vieram as competições, as vitórias e a chance de
participação em um evento nacional.
Nesta experiência, Henrique, o grupo e o ICJ saem vitoriosos. A união do grupo em torno de uma
causa, o trabalho em equipe, o apoio da escola e o desenvolvimento de habilidades no tratar das
relações interpessoais fizeram com que cada aluno saísse dessa competição tendo vivido uma
grande experiência de aprendizagem e de vida. Tudo isso, como resultado de uma ação
promovida pela escola. Parabéns aos alunos e ao ICJ!

Depoimento do aluno Guilherme Cosso Lima Pimenta
A robótica do Colégio ICJ foi uma das melhores experiências que tive na vida, uma vez que pude
formar novas amizades, aprender uma noção básica de programação, conseguindo definir o meu
curso, além de compreender o verdadeiro significado de trabalho em equipe.
Lembro de entrar na sala de robótica de manhã e sair à noite, ir pensado no caminho de casa
como solucionar o problema que tivemos no dia.
Escutei várias pessoas dizendo “É fácil, é só um robozinho que segue uma linha preta” pensei em
desistir, porém o Pablo, nosso tutor, sempre estava lá pra me reanimar.
Após 3 anos tentando, consegui, no meu último ano de ICJ, me classificar para etapa nacional da
OBR, onde pude ver projetos em que a robótica era destinada para crianças, propondo que
pensem fora da caixa.
Depois de ter passado por está experiência única, compreendi o verdadeiro significado da
robótica, “é muito mais que um simples robô que segue linha preta” é uma forma de você
desenvolver o pensamento lógico e o pensamento rápido que são levados para toda sua vida
profissional.
Espero ver o projeto crescendo e se expandindo mais a cada ano, pois eu irei voltar algum dia para
ver a velha sala de robótica.

Depoimento da mãe do Guilherme - Ana Carla Cosso
Superação é o que define a equipe THE HAC. Foram anos de muito empenho, dedicação e
confiança. Uma experiência incrível para nossos filhos, que este projeto possa perdurar por anos e
seja estendido aos pequeninos.
Parabéns Henrique, Alexandre e Côsso, vocês são especiais!!! Encerra aqui mais uma etapa, desejo
à vocês toda “alegria e ousadia”, vocês já são um sucesso!!!
Obrigada todo grupo ICJ, em especial ao Ademar, Pablo e Júnia que trabalharam para dar o
suporte e apoio necessário aos meninos.
Para nós pais, só cabe a Gratidão.
Valeu ICJ!!!

Depoimento do aluno Alexandre Junio Moreira Costa
A robótica oferecida pela ICJ e lecionada pelo professor Pablo no tempo em que estive presente
foi a melhor experiência que eu tive com a tecnologia, as aulas oferecidas pelo Pablo faziam nos
alunos pensar e raciocinar de uma forma criativa e empolgante, estimulando cada vez mais o
nosso raciocínio. Em todos os anos em que participei da OBR foram ótimas experiências e sempre
com a vontade de se classificar até que em 2018 o sonho foi realizado devido ao esforço que
tivemos em toda nossa jornada com o Pablo, esta etapa em que fomos qualificados, para nós, foi
um grande passo e um grande avanço em todos os anos tentando e não conseguindo.
Infelizmente a jornada acaba neste ano, o nosso último ano na escola se tudo der certo. A sala de
robótica é uma experiência que jamais vou esquecer e sempre vou lembrar de tudo que já
passamos naquela sala, entrando de manhã e saindo só de noite, frustrações, alegrias e etc.
Porém tudo na vida se encerra, meu tempo na robótica do ICJ termina e espero que depois da
minha equipe, The Hac, a escola ainda leve muitas equipes para as etapas nacionais de robótica, e
quem sabe um mundial, e que nosso legado incentive os próximos que virão.

Depoimento do pai do Gabriel Morais - Rafael Morais
A participação do Gabriel Morais nas atividades da robótica promoveu um grande crescimento de
suas habilidades, um maior desenvolvimento acadêmico e uma visão melhor do seu futuro
profissional. Como pai vejo hoje a robótica como matéria essencial na grade curricular da escola,
pois estimula o raciocínio lógico, incentiva o aprendizado de matemática, física, língua inglesa e
linguagem de programação além do trabalho em equipe. Com muito orgulho vi suas conquistas ao
longo dos anos nos campeonatos de robótica e sou grato a todos do Colégio ICJ por proporcionar
esses momentos.

