
Estudantes do EHC participam da Jornada Brasileira de Foguetes 

 

Alto Paraíso de Goiás, 13 de novembro de 2019 

Caros fraternistas, 

Três estudantes do Educandário Humberto de Campos participaram da 13ª Mostra 

Brasileira de Foguetes e obtiveram um ótimo resultado no lançamento de foguetes, 

que gerou o convite para eles e o professor de apoio da atividade, Edson, à 

participação da 22ª Jornada de Foguetes, Turma 3, que foi realizada no período de 

29/10/2019 a 01/11/2019 no Hotel Fazenda Ribeirão em Barra do Piraí - RJ. 

Foram convidadas, aproximadamente, 1190 equipes de escolas do Brasil todo e 

participarão do evento apenas as cerca de 300 equipes que confirmaram, por ordem 

de tempo, o pagamento de R$ 900,00 por participante para cobrir as despesas de 

estadia no hotel - café da manhã, almoço, jantar e coffee brakes, assim como de taxas 

bancárias, impostos, ambulâncias, troféus, medalhas e brindes do evento. 

Nossos estudantes alcançaram, durante o evento, um alcance de 132,2m conquistando 

o vice-campeonato. Durante nossos testes aqui na Cidade da Fraternidade, tivemos 

dois lançamentos com quase 300m e nos empenharemos em aumentar nossa 

constância, no próximo ano. O campeão lançou cerca de 280m de alcance. 

Como se tratou de um evento científico nacional para o qual nossos educandos 

tiveram a honra de serem selecionados, recorremos conjuntamente com nossa 

comunidade a alguns fraternistas a quem somos muito gratos, assim como apoiadores 



municipais em busca da viabilização dos custos de transporte,  estadia e da construção 

dos equipamentos. 

A viagem também foi uma fonte de novas vivências quando fomos recebidos 

amorosamente pelos fraternistas Nilcilânio e Mauro, respectivamente, em Belo 

Horizonte-MG - onde pousamos na ida e retorno em Niteroi-RJ. Durante alguns ótimos 

dias de refazimento da longa viagem de carro e concentração antes de rumarmos para 

Barra do Piraí-RJ. 

Temos a certeza de que essa atividade foi de grande proveito e uma inestimável fonte 

educativa e de vivências significativas para os nossos educandos. 

Para o próximo ano, queremos estar presentes e esperamos contar com seu apoio 

nessa empreitada!   Vamos juntos! 

Equipe EHC 

 


