
 

 

 

Estudantes representam o RS em Olimpíada do Conhecimento na Índia 

Sete alunos do Colégio Farroupilha foram selecionados para participar da 22ª QUANTA – 

Olimpíada Internacional de Ciências, Matemática, Habilidade Mental e Eletrônica 

Um grupo de sete alunos do Ensino Médio do Colégio Farroupilha embarca, em 13 de 

novembro, para a cidade de Lucknow, na Índia, onde vai representar o Rio Grande do 

Sul na 22ª Olimpíada Internacional de Ciências, Matemática, Habilidade Mental e 

Eletrônica (QUANTA 2016), que acontece entre os dias 17 e 20 de novembro. 

O passaporte para a Índia foi conquistado após participação na Olimpíada 

Internacional Matemática sem Fronteiras, na qual os alunos se destacaram, recebendo 

medalhas de prata por acertarem entre 75% e 90% da prova. “Esta foi a primeira vez 

que o Colégio Farroupilha se inscreveu na competição e a classificação para a etapa 

internacional é um importante reconhecimento aos nossos alunos e professores”, 

destaca a diretora pedagógica da instituição, Marícia Ferri. 

O grupo se juntará à Delegação Brasileira na competição no dia 15 de novembro, em 

Nova Delhi, capital da Índia. De lá, segue a Lucknow, onde está localizada a City 

Montessori School (CMS), escola sede da competição. Neste ano, 12 escolas das redes 

pública e privada de várias regiões do país foram convidadas para compor a Delegação 

Brasileira – por enquanto, 08 confirmaram a presença. O Colégio Farroupilha é o único 

representante do Rio Grande do Sul na QUANTA 2016. 

Na competição os estudantes participarão de seis categorias: Quiz de Ciências, Quiz 

de Matemática, Quiz de Lógica, Debate, Corrida de Obstáculos de Robôs e Desafio 

Aquático, no qual deverão construir um barco automático. Todas as modalidades são 

disputadas em língua inglesa, sendo algumas individualmente e outras em duplas. 

“Estamos bem animados para participar das provas, conhecer o evento e o país, que 

tem uma cultura totalmente diferente da nossa”, conta a aluna Emanuelle Canielas, da 

3ª série do Ensino Médio, que competirá na categoria Quis Científico. “Estou estudando 

como se fosse para o vestibular, porque podem perguntar sobre tudo em física, química, 

biologia, conteúdos que a gente aprendeu a vida inteira.”, completa. 

A professora de Matemática e líder do time Farroupilha na QUANTA, Alessandra 

Dornelles, conta que a partir do estudo de provas anteriores da competição, os 

professores de cada área do conhecimento estão orientando os alunos. “A equipe de 

robótica está acompanhando a construção do barco e do robô. Um professor de 

geografia está orientando o aluno que participará do debate, com indicação de leituras 

e encontros sobre o tema lido. Já os professores de química, física, biologia e 

matemática estão trabalhando com os alunos questões destas áreas que foram 

cobradas anteriormente na competição.”, explica. 

 

 



 

 

QUANTA 

A Olimpíada Internacional de Ciências, Matemática, Habilidade Mental e Eletrônica 

(QUANTA) acontece desde 1995 na City Montessori School (CMS), que, com 50 mil 

alunos, é considerada a maior escola do mundo. Anualmente, a Rede do Programa de 

Olimpíadas de Conhecimento (Rede POC) seleciona estudantes brasileiros para 

participar desta e de outros eventos de conhecimento em diversos países. 

 

Nesta edição de 2016, jovens de 18 países de todo o mundo participarão da QUANTA, 

divididos em cerca de 80 times (escolas). Diariamente, mais de mil pessoas participam 

do evento, assistindo e participando das competições. A Olimpíada é, também, 

transmitida por uma TV indiana e pela internet, atingindo mundialmente um grande 

público. 
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