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Apresentação 
 

A Feira Mineira de Iniciação Científica (FEMIC) é um movimento pedagógico 

independente e multidisciplinar de incentivo à ciência, tecnologia e inovação no 

ambiente das escolas públicas e privadas brasileiras, focando na promoção e no 

estímulo de crianças, jovens e adultos para o desenvolvimento de projetos de Iniciação 

Científica nas diferentes áreas do conhecimento. A FEMIC é um evento com caráter 

cíclico e anual de planejamento, execução e apresentação de trabalhos investigativos de 

ensino, pesquisa e extensão, além de um movimento de formação e capacitação para 

carreiras científicas e tecnológicas. 

Em 2018, ano da segunda edição da FEMIC, a mesma foi realizada pela 

Associação Mineira de Pesquisa e Iniciação Científica (AMPIC) recebendo a 

colaboração do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação, Meio Ambiente e Saúde 

(NEMAS) da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais (FaE-

UEMG) e da Secretaria de Educação da Prefeitura de Mateus Leme (SEMED, PMML). 

A feira aconteceu entre os dias 15 e 17 de agosto, na cidade de Mateus Leme, Minas 

Gerais, cidade consolidada pela AMPIC, como berço mineiro da Iniciação Científica.  

A 2ª FEMIC assumiu como papel social o compromisso de incentivar a 

criatividade e o protagonismo de estudantes e professores para a iniciação científica. 

Desenvolveu-se com o objetivo de, principalmente, fortalecer a educação científica na 

educação básica, estimulando e promovendo ações de pesquisa, divulgação e população 

da ciência, tecnologia e inovação, primando-se pela sua abrangência e excelência.  

Nesta 2ª edição, a FEMIC recebeu 184 trabalhos de estudantes entre 4 e 21 anos 

de idade, sendo 35 trabalhos modalidade Júnior (Educação Infantil e 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental), 98 trabalhos na modalidade FEMIC Jovem (6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental, Ensino médio e Ensino Técnico) e 51 trabalhos na modalidade 

FEMIC universitária (universitários, pesquisadores e profissionais diversos). Em 

números a 2ª FEMIC conquistou a participação de 455 estudantes, 130 professores, 61 

escolas de Educação Básica em 33 cidades de 10 estados brasileiros.  

A segunda FEMIC marcou sua história como sendo a maior feira de Iniciação 

Científica de Minas Gerais e uma das mais importantes do Brasil, consolidando-se 

como um importante movimento educacional que contribuiu significativamente para o 

desenvolvimento da educação científica direta e indiretamente, com plenitude e 

responsabilidade social.  

 

Mateus Leme, agosto de 2018. 

Profª Me. Fernanda Aires Guedes Ferreira 

Coordenadora Geral da FEMIC 
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Escola Municipal Judith Abreu Oliveira 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Exatas e da Terra 

 

 Há muito tem-se falado sobre a importância e os benefícios de se ensinar xadrez 

na escola. Vários estudos comprovam o desenvolvimento do pensamento cognitivo, 

como abstração, raciocínio lógico, dedução e indução de habilidades psicomotoras e 

sociais, além de estimular a atenção, concentração, imaginação, memória, paciência, 

autocontrole, criatividade, inteligência em alunos que praticam o jogo de xadrez. Com a 

velocidade que as informações são passadas atualmente, e, da mesma forma, são 

substituídas por outras, em um mundo que gira com a velocidade da luz, percebemos a 

importância de fornecer ferramentas para que os alunos tenham um pensamento 

organizado, que eles saibam filtrar o que é importante, que saibam esperar, antecipar e 

tomar decisões prevendo consequências e fazendo escolhas, respeitar a hierarquia 

existente, além da importância de saber conviver, dividir, respeitar e trabalhar em 

equipe, pois observa-se que os alunos desta geração encontram muitas dificuldades em 

se concentrar, respeitar regras, saber esperar, fazer escolhas e enfrentar suas 

consequências, em viver e conviver em sociedade. Aliado ao desejo de incentivar o 

desenvolvimento dos alunos, vimos a possibilidade de facilitar o aprendizado do xadrez 

através da transmissão e valorização de uma tradição artístico-cultural da nossa cidade, 

a Cavalhada, utilizando seus personagens como peças do jogo, substituindo os originais 

por correspondentes da representação da batalha entre mouros e cristãos. O xadrez é um 

jogo complexo e de difícil assimilação, a nomenclatura das peças, os movimentos e as 

regras são distantes da realidade de nossos alunos. Com o objetivo de trazer tal jogo 

para o cotidiano das crianças e desenvolver nelas um sentimento de pertença, fez-se 

oportuno fazer uma associação entre as peças originais e os personagens da Cavalhada, 

que parte de uma encenação que é realizada todos os anos no mês de junho em Mateus 

Leme, fazendo parte da tradição da cidade. A partir destas informações e do desejo de 

auxiliar o desenvolvimento dos nossos alunos como seres integrais e integrados, surgiu 

a ideia de se ensinar e praticar o xadrez de forma diferenciada na nossa escola. Criamos 

assim, o Projeto Cavalhada no Tabuleiro: Jogo de Xadrez, Esporte, Cultura e Tradição. 

 Palavras chave: Jogo de xadrez, Cavalhada, Esporte.  
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TRANSFORMANDO O ÓLEO DE COZINHA EM 

SABONETES ARTESANAIS 
 

Maria De Fátima Gonçalves De Oliveira Silva, Maria José Silva Costa, Edileusa Da 

Silva Oliveira Holanda (Orientadora). 

 

Escola Municipal Nova Canaã  

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Exatas e da Terra 
 

 

 Este projeto visa à reciclagem do óleo de cozinha para a produção de sabonetes 

artesanais, que além de contribuir para a renda familiar, diminui o impacto no Meio 

Ambiente. Considerando que o lixo é um dos maiores problemas enfrentados pela 

população, podemos contribuir para diminuição desse problema por meio da reciclagem 

do óleo de cozinha que quando descartado de forma incorreta é altamente prejudicial ao 

Meio Ambiente, causando danos imensuráveis a natureza e ao ser humano. A 

reutilização desse resíduo, evita transtorno às redes de esgotos, contribui na preservação 

do solo, do ar, rios, córregos e nascentes, reduzindo assim o impacto ambiental que é 

prejudicial a todos os seres vivos. 

 Palavras chave: Reciclagem, Resíduos, Meio ambiente 
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SISTEMA RESPIRATÓRIO 
 

Ana Luiza Diniz Tomaz, Talita Luana Alves Ferreira, Victor Hugo Costa, Silvânia 

Moreira Lima (Orientadora), Vilma Da Conceição Arantes Lara (Coorientadora). 

 

Escola Municipal Hipólito José de Faria  

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Biológicas 

 

 O sistema respiratório é responsável pelas trocas gasosas entre o organismo e o 

ambiente. O objetivo é garantir a concentração de oxigênio necessária no sangue para as 

funções vitais do corpo. A respiração atua em conjunto com o sistema circulatório, 

ajuda as células na reação metabólica e está ligada a vocalização. O sistema respiratório 

é formado pelas vias respiratórias pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias 

respiratórias são, cavidade do nariz, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Neste projeto 

do sistema respiratórios será possível conhecer suas estruturas e seu modo de 

funcionamento. Diante de inúmeras curiosidades a respeito do pulmão resolvemos fazer 

o experimento com o pulmão artificial caseiro para simular bem, como o nosso sistema 

respiratório funcionado. Usamos bexiga, mangueira transparente, arame, cola quente, 

fita isolante, elásticos e garrafa pet para confeccionar. O projeto foi feito em sala de aula 

durante o período de apresentação do conteúdo, fomos confeccionando o pulmão 

artificial caseiro e relacionando as partes com a teoria explicada. Por meio deste 

experimento, visualizando, os alunos puderam perceber que o sistema respiratório 

funciona a partir de dois movimentos: inspiração e expiração. A inspiração traz o 

oxigênio para o corpo e a expiração retira o gás carbônico do organismo e o devolve 

para o ambiente externo. Durante a elaboração do pulmão artificial era explicado 

detalhadamente para os alunos, as partes que compõem o sistema respiratório. Ao puxar 

para baixo o balão representamos a contração do diafragma, foi explicado aos alunos 

que o volume da garrafa aumentava e a pressão internado ar diminuía, assim, foi 

possível observar que os dois balões menores que representam os pulmões se enchiam 

simulando o funcionamento do sistema respiratório. 

 Palavras chave: Pulmão, Oxigênio, Respiração. 
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COLETA SELETIVA ATITUDE POSITIVA 
 

Sophia Loren de Souza Santos, Gabrielly Victoria de Souza Cardoso, Maria Eduarda 

Teixeira de Jesus, Claudia Alves Pereira da Silva Santos (Orientadora). 

 

Escola Municipal Maria Guaraciaba Passos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Biológicas 

 

 O projeto foi uma análise da comunidade no qual a escola está inserida, cuja 

infraestrutura é precária no que diz respeito ao saneamento básico, coleta seletiva, 

pavimentação de ruas e rede de esgoto, ocasionando doenças a população e a 

degradação do ambiente. Considerando que os alunos da nossa escola convivem num 

ambiente poluído, esse projeto teve por objetivo conscientizar sobre a importância de 

preservar e encontrar soluções para diminuir a degradação ambiental na comunidade 

valorizando a coleta seletiva e a reutilização de materiais. 

 Palavras chave: Meio ambiente, conscientização, coleta seletiva. 
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O INCRÍVEL INVISÍVEL: 

MICROORGANISMOS EM AÇÃO 
  

Alice Calixto Faria, Gustavo Campos de Araújo, Ana Clara Santos Baptista, Henrique 

Melo Franco Ribeiro (Orientador), Alessandra Abrão Resende (Coorientadora). 
 

Escola Municipal Professora Maria Modesta Cravo 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Biológicas 

 

 O trabalho é resultado de uma parceria entre a Escola Municipal Professora 

Maria Modesta Cravo, Belo Horizonte/MG, e o Museu de História Natural e Jardim 

Botânico da UFMG. O tema microbiologia é objeto de estudo com alunos dos 3º, 4º e 5º 

anos do Ensino Fundamental. Justificamos essa escolha pela importância de possibilitar 

o contato dos alunos dos primeiros ciclos com o tema e também pelo contato com a 

linguagem e a metodologia científicas na prática em sala de aula. As experiências da 

infância estão muito relacionadas ao que é visível e palpável, consequentemente, a 

importância e até a existência dos micro-organismos podem passar despercebidos 

durante essa fase da vida. Além disso, os micro-organismos geralmente são associados 

ao perigo e à contaminação. Tal aspecto negativo, somado a sua invisibilidade e, por 

isso, um desconhecimento de suas formas e habilidades, podem falsamente deixar a 

ideia que estes seres vivos são “do mal” e, por isso, não devem ser preservados. Estes, 

apesar de invisíveis a olho nu, são responsáveis pelo tratamento do esgoto doméstico, 

pelo equilíbrio ecológico propiciado pela decomposição da matéria orgânica que 

permite a ciclagem de nutrientes, pela produção de algumas substâncias utilizadas como 

medicamentos, além de seu uso constante na biotecnologia. O objetivo é propiciar um 

ambiente de aprendizagem, para que os alunos compreendam e desenvolvam diferentes 

percepções sobre os organismos microscópicos. A parte metodológica conta com a 

pesquisa bibliográfica e estudo de textos de divulgação científica, visitas técnicas ao 

MHNJB/UFMG e monitoria às aulas do 3º ano do Ensino Fundamental por parte dos 

seis alunos de Iniciação Científica Jr. que atuam no projeto, seguido do trabalho como 

multiplicadores à comunidade escolar e a composição do produto final – um álbum de 

figurinhas. Este material ilustra micro-organismos reais assumindo o papel dos “super-

heróis”, cujas habilidades e características especiais, serão ilustradas e descritas pelos 

alunos. Este projeto possibilita aos estudantes o acesso a informações que poderiam 

mudar sua percepção sobre os micro-organismos e permite uma reflexão sobre o papel 

desses seres na sociedade e no equilíbrio ambiental. 

 Palavras chave: Microbiologia nas séries iniciais, Micro-organismos, Iniciação 

Científica 
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CRIANÇA PARA CRIANÇA: ENSINANDO 

MICROBIOLOGIA NAS REDES E MÍDIAS 

SOCIAIS 
 

Amanda Tanure Diniz Lacerda,Carolina Magalhães Vasconcelos de Lacerda, Eduarda 

Silva Soares, Alessandra Abrão Resende (Orientadora), Henrique Melo Franco Ribeiro 

(Coorientador). 

 

Escola Municipal Professora Maria Modesta Cravo 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Biológicas 

 

 Este trabalho é um desdobramento do projeto de Iniciação Científica “O Incrível 

Invisível: micro-organismos em ação”. Ele é desenvolvido por estudantes de Iniciação 

Científica Júnior da Escola Municipal Professora Maria Modesta Cravo, Belo 

Horizonte/MG, em parceria com o Museu de História Natural e Jardim Botânico da 

UFMG. Essa proposta foi pensada como uma ferramenta de divulgação científica para 

dar visibilidade ao tema, ser um produto da pesquisa realizada pelos 6 estudantes de 

Iniciação Científica Jr. e criar suporte teórico para as aulas de microbiologia voltadas 

para 150 alunos do 3º ano do ensino fundamental da referida escola. Através de uma 

linguagem acessível às crianças, os vídeos, que serão divulgados inicialmente em um 

canal do YouTube e em redes como o Instagram, sistematizam o conteúdo de 

microbiologia debatido com os alunos de Iniciação Científica Jr. a fim de serem 

apresentados como suporte às aulas de ciência. O objetivo é propiciar um ambiente de 

aprendizagem virtual, para que os alunos compreendam e desenvolvam diferentes 

percepções sobre os organismos microscópicos, destacando suas incríveis habilidades e 

funções ecológica, biotecnológica e médica. Essa proposta encontra-se em 

desenvolvimento, junto com o projeto maior. Dessa maneira, o seu desenho vai-se 

adequando às necessidades do público alvo. Pretendemos discutir nos vídeos com os 

alunos o que são micro-organismos, como e onde eles vivem, sua relação com o 

ambiente e o ser humano. Desenvolver conceitos de escala de tamanhos e formas de 

observá-los. Trabalhar a interação desses organismos com outros seres e a importância 

da preservação da biodiversidade microbiana associada à preservação ambiental. Além 

de atender às demandas que irão surgir na sala de aula, ou nos possíveis comentários 

externos aos vídeos durante nosso monitoramento à rede social. Entendemos que essa 

divulgação científica extrapola o território escolar por ser disseminada na internet. Essa 

característica permite que outras crianças acessem ao conteúdo e despertem a 

curiosidade sobre o tema. Os alunos são incentivados a divulgar esse material entre os 

amigos e os familiares, além de difundir a ideia entre os colegas de escola. Ademais, os 

vídeos podem servir como material de apoio didático para professores de outras 

instituições. 

Palavras chave: Microbiologia nas séries iniciais, Micro-organismos, Ambiente Virtual 

de Aprendizagem. 
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OS SENTIDOS DAS PLANTAS 
 

Lucas Mariano Oliveira, Laura Vitoria de Almeida, Klara Eduarda Paiva Macieira 

Amaral, Claudete Alves Moreira Mendes (Orientadora). 

 

Colégio Inovare 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Biológicas 

 

 O presente trabalho iniciou em uma aula de ciências sobre fatores bióticos e 

abióticos com os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental do Colégio Inovare. Durante 

a aula, os alunos entendendo que as plantas são seres vivos, ficaram curiosos e 

começaram a fazer algumas perguntas: Será que as plantas respiram? Será que elas 

escutam? Será que elas enxergam? E as plantas carnívoras, será que elas comem? Será 

que elas são perigosas? Para tanto, decidimos então iniciar uma pesquisa para 

entendermos melhor sobre as plantas. Fizemos uma pesquisa para descobrir como são 

os sentidos das plantas e de acordo com a conclusão de cada aluno montamos um 

gráfico. Outras pesquisas foram feitas, pois, a cada dia aguçava mais a curiosidade dos 

alunos. Descobrimos também que as plantas carnívoras por serem típicas de solo pobre 

em determinados nutrientes, elas completam a alimentação digerindo insetos 

minúsculos, e a sua digestão ocorre com o auxílio de enzimas digestivas. Concluímos 

que as plantas são seres vivos extraordinários e, portanto, devemos respeitar e buscar 

compreendê-las melhor. 

 Palavras chave: Plantas, Carnívora, Sentidos.  
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A IMPORTÂNCIA DO NOSSO CÉREBRO 

 

Alice Rodrigues Ribeiro, Lívia Emanuelly de Oliveira Alvarenga, Gabriel Henrique de 

Sousa, Taciana Helen Ramos Lima Silva (Orientadora), Driele Aparecida Lopes Dias 

(Coorientadora). 

 

Colégio Inovare 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Biológicas 

 

 O cérebro humano é composto por certa de 86 bilhões de neurônios responsáveis 

pelo desempenho e funcionamento de todas as atividades do nosso corpo. Inclusive 

nossa capacidade de raciocinar, aprender e nos comunicar. O objetivo do presente 

trabalho foi o levantamento de informações sobre o funcionamento do cérebro, 

trabalhando com os estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental do Colégio Inovare. O 

tema foi sugerido através dos questionamentos sobre o corpo humano em sala de aula, 

em especial sobre como funciona algumas partes do cérebro e como estimula-lo para a 

aprendizagem. Esse foi o ponto de partida onde a professora e os estudantes buscaram a 

investigação que conduziu ao conhecimento e estímulo sobre nossa tão famosa massa 

cinzenta. A metodologia ocorreu através de pesquisas orientadas, rodas de conversa e 

experimentação de jogos selecionados conceituados por seu potencial estimulante 

cerebral. Além disso, foram levantadas questões relevantes a nutrição e sua relação a 

saúde cerebral. Como resultados, destaca-se a motivação e a troca de informações entre 

os estudantes, a descoberta e uso de jogos e a aprendizagem significativa através do 

brincar.  Concluindo por fim, que o cérebro precisa ser sempre estimulado, seja por 

pequenas atividades como brincar, ler, trabalhar em grupo assim como conhecer os 

alimentos certos que nos ajude na atividade cerebral. Desta forma fica clara a 

importância de conhecer as partes principais do corpo, além do real potencial de 

contribuição para a aprendizagem em sala de aula 

 Palavras chave: Cérebro, Neurônios, Jogos. 
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O MUNDO HIDRÁULICO 
 

Rodrigo Eduardo Ferreira Junior, Tainara Vitoria Rodrigues Dos Reis, Yuri Pires 

Ferreira, Josiane das Dores Pires Ferreira (Orientadora), Fernanda Nunes de Oliveira 

(Coorientadora). 

 

Escola Municipal Dona Lúcia Dias 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Engenharias 

  

 O projeto foi iniciado em 2017, com um braço hidráulico, onde foi abordada a 

importância do processo de transição de energia a partir da construção de um braço 

hidráulico, que apesar de ser uma construção simples, permitiu executar tarefas difíceis, 

utilizando o princípio de Pascal. Resolvemos dar continuidade em nossa pesquisa. Foi 

projetado e construído uma mine retroescavadeira com seringas, placas MDF, 

mangueiras de aquário, caibro de madeira, tábuas, parafusos, arruelas, porcas, pistões, 

arames, cano de PVC, colas quentes, supercola e tintas para acabamento nas cores preto 

e amarelo. Estes permitiram o funcionamento, impressiona em termos de forças e 

agilidade. As máquinas hidráulicas podem ser vistas em qualquer construção, como por 

exemplo em uma retroescavadeira, além de ser muito em nosso dia a dia através dos 

freios dos carros hidráulicos, no abrir e fechar as portas do ônibus. Em geral, uma mine 

retroescavadeira pode ter buracos rasos ou fundos, o que diminui o esforço físico e 

aumenta a produtividade. O projeto foi desenvolvido em etapas distintas: 1- Etapa de 

planejamento da nossa mine retroescavadeira, onde o principal conteúdo foi baseado no 

sistema hidráulico. 2- A utilização de materiais simples e de fácil acesso. 3- Foram 

feitos desenhos no papel para acharmos um que ficasse parecido com o queríamos. 4-

Foi feita a montagem e os testes.  Este trabalho tem como principal objetivo de mostrar 

o funcionamento de um braço hidráulico por meio do princípio de Pascal, que pode ser 

aplicado para seu funcionamento e para facilitar a compreensão desse princípio projetar 

e construir uma mine retroescavadeira com sistema hidráulico, usando materiais de 

baixo custo. Desenvolver uma mine retroescavadeira de fácil transporte, destinada aos 

setores de construção civil, mineração e agrícola, para micro e pequena empresa. De 

acordo com pesquisas recentes, a hidráulica consiste no estudo dos fluidos dos 

confinados, onde fizemos uma experiencia ao utilizar água ao invés de óleo hidráulico, 

o resultado foi o que esperávamos, pois estes mostraram que e possível montar uma 

mine retroescavadeira utilizando  materiais simples e fácil acesso, por meio da pressão 

da água, onde essa pressão é transmitida de uma seringa para outra e pressão é exercida 

em um ponto qualquer do líquido estático com forças iguais em áreas iguais . Tivemos 

alguns problemas de execução e construção, sendo eles dimensionamentos das peças, 

que foi resolvido fazendo vários moldes, os materiais para construção foram obtidos 

com a ajuda do orientador e do coorientador. 

 Palavras chave: Retroescavadeira, Escavação, Fácil Mobilidade 
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GERAÇÃO DE ENERGIA NA SALA DE AULA 
 

Arthur de Sousa Rocha, Gustavo Henrique de Souza Faria, Luis Gustavo Resende 

Ferreira, Patrícia Nunes Izidório Gondim (Orientadora), Valdete Dorotéia de Almeida 

(Coorientadora). 

 

Escola Municipal Judith Abreu Oliveira 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Engenharias 

 

 O mundo atual está cada mais necessitando de fontes alternativas de energia, 

uma vez que os combustíveis fósseis como carvão mineral, petróleo e gás natural, estão 

se esgotando no planeta, pois não são fontes renováveis, além de causarem sérios danos 

ao meio ambiente, como efeito estufa, poluição entre outros. Pensando neste tema, foi 

desenvolvido com os alunos de 4º ano, alternativas viáveis de se gerar energia a um 

baixo custo, sem causar danos ao nosso planeta Terra. De acordo com o tema 

trabalhado, os alunos criaram um mini gerador de energia que consiste em uma máquina 

que transforma trabalho em energia elétrica. Trabalho que neste caso se refere a relação 

entre força e deslocamento. Para melhor entendimento pode-se comparar com a geração 

de energia em hidrelétricas, onde a força da água é responsável por gerar energia, pois a 

mesma recai sob uma turbina acoplada ao rotor de um motor, assim a força de 

deslocamento da água recaindo sobre a turbina faz o rotor do motor se movimentar, 

gerando a energia elétrica que chega as nossas casas. O mini gerador criado pelos 

alunos com intervenção da professora provou que é viável e possível gerar energia sem 

poluição e a um baixo custo. Foi construída uma maquete simulando uma residência 

atual, na qual o gerador, criado pelos alunos, teve força para acender uma lâmpada de 

LED. Esta pequena experiência didática exemplificou o princípio de funcionamento de 

um gerador, facilitando o entendimento deste sistema. O LED é o que nos certifica o 

funcionamento adequado deste sistema. 

 Palavras chave: Geração de Energia, Sala de Aula, Consumo Consciente. 

  



Anais da 2ª Feira Mineira de Iniciação Científica 

Mateus Leme, 15 a 17 de agosto de 2018 

 

 
41 

BENEFÍCIOS DOS CHÁS DA ERVA DOCE NA 

SAÚDE 
 

Neymar Gabriel Da Silva Ferreira Dias, Hadassa Pinheiro Raphael, Elaine Aparecida 

Vilela Gonçalves (Orientadora), Alba Herculano Santos (Coorientadora). 

 

Escola Municipal Hélen Jaqueline De Souza 

1º ou 2º Período da Educação Infantil (Pré-escola) 

Ciências da Saúde 

 

 Dando continuidade ao Projeto Erva-Doce, iniciado em 2017, e com o objetivo 

de despertar o senso científico dos alunos, daremos enfoque nesta etapa, aos benefícios 

dos chás que a Erva-Doce proporciona à saúde. Diante das características desta planta, o 

projeto vem demonstrar às crianças da Educação Infantil, da E.M Helen J. de Souza, os 

benefícios medicinais, no uso popular. Para desenvolver o projeto, que será de um 

período de 40 dias, aproximadamente, envolveremos como parceiros, os pais. Será feito 

uma pesquisa junto à estas, do uso dos chás caseiros. A semente da Erva-Doce será 

plantada novamente, e cultivada pelos familiares dos alunos, onde a observação da 

germinação e o crescimento da planta, será através de fotos e filmagens. As atividades 

acadêmicas serão desenvolvidas em sala de aula, nos temas transversais.  

A culminância será através da execução de receitas, e uso dos chás na escola e família, 

com depoimentos da eficácia destes. Faremos um gráfico dos envolvidos, para relatar os 

benefícios, bem como o resultado no dia a dia dos chás. 

 Palavras chave: Saúde, Chás, Uso popular. 
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OBESIDADE INFANTIL 
 

Pedro de Oliveira Vago, Pedro Henrique Lacerda da Silva,Sthefany Kelly Ferreira 

Costa, Alexandre Magno do Carmo (Orientador), Janaina Luciene Aguiar Fernandes 

(Coorientadora). 

 

Escola Municipal Geny Guimarães de Oliveira 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências da Saúde 

 

 O projeto surgiu a partir da introdução do tema alimentação e saúde, de acordo 

com a proposta curricular onde apresentou a necessidade de conscientizar e informar 

aos alunos dos quintos anos e comunidade escolar sobre a importância dos alimentos e a 

obesidade. No decorrer do projeto, os alunos despertaram o interesse sobre a obesidade 

e suas possíveis causas. Durante o projeto foi desenvolvido pesquisas feitas pelos 

alunos, entrevistas na comunidade, palestras e gráficos, de modo a abranger todas as 

disciplinas. 

 Palavras chave: Obesidade Infantil Saúde Alimentação 
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FARINHA DA BANANA VERDE 
 

Antônia Madalena da Silva Santos, Nathã Ebenezher Cristino Fernandes, Rhuan Pablo 

Ribeiro Silva, Cristiane Aparecida de Camargos (Orientadora). 

 

Escola Municipal Maria Guaraciaba Passos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências da Saúde 

 

 A alimentação saudável é uma preocupação de todos, que deve ser iniciada na 

infância. A escola como parte integrante de uma sociedade que busca além da inserção 

social, a conscientização de uma construção de uma vida saudável. Através de uma 

palestra com a nutricionista da SEMED, houve vários questionamentos sobre o valor 

nutricional dos alimentos. Como estamos inseridos numa comunidade de 

vulnerabilidade social, destacamos um alimento acessível tanto financeiramente quanto 

a disponibilidade do produto nos quintais das residências. A banana como fonte rica de 

vitaminas, potássio e os produtos derivados da mesma, tornaram fonte dessas pesquisas. 

 Palavras chave: Banana, Nutrição, Acessível. 
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ALIMENTAÇÃO PANC (PLANTAS 

ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS): 

NOVO INCREMENTO NUTRICIONAL NO 

CARDÁPIO ESCOLAR. 
 

Nicolly Fernanda de Deus, Brayan Victor Andrade Custodio, Alef Souza Brito, Cristina 

da Silva Laube (Orientadora). 

 

Escola Municipal Professora Bertina Ferreira 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências da Saúde 

 

 Cada vez mais é necessário compreender a importância de uma alimentação 

saudável. As PANCs são plantas que tem amplas propriedades nutricionais e 

contribuem para o equilíbrio do corpo e do meio ambiente, no entanto, são consideradas 

pela população como “ervas daninhas” ou “mato”, que eram consumidas por antigas 

gerações e com o passar dos tempos foram perdendo espaço na alimentação brasileira. 

Diante disso, este projeto de pesquisa teve por objetivo investigar esse tipo de 

alimentação e motivados pelo espaço geográfico cuja a escola está inserida, buscou 

diversificar a alimentação escolar, fazendo com que os alunos experimentassem novos 

sabores e conhecessem novas maneiras de uma alimentação saudável. Para isso, foram 

feitas pesquisa campo, palestras com os pais e desenvolvidas atividades para explicação 

e exploração dos diversos tipos de plantas. Os resultados fizeram com que os alunos 

experimentassem novos sabores, conhecessem novas maneiras de alimentar e, tivessem 

uma alimentação bem mais saudável rica em vitaminas essenciais para o corpo humano. 

 Palavras chave: PANC, Plantas, Alimentação. 
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BENEFÍCIOS DO HIBISCO 
 

Isac de Freitas Majeste, Wesley Pablo de Oliveira, Vitória Aparecida Carvalho 

Rodrigues, Márcia Alves da Silva (Orientadora), Heide Lúcia Rodrigues do Amaral 

(Coorientadora). 

 

Escola Municipal de Bela Vista 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências da Saúde 

 

 Além de deixar tudo mais bonito, as flores purificam o ambiente. Uma das mais 

admiradas na região é o Hibisco de origem Africana e Asiática, cultivado em todo o 

Brasil. Diante disso, esta pesquisa teve por objetivo investigar quais foram os benefícios 

que o consumo do hibisco trouxe aos moradores da região. Para isso, foram 

desenvolvidas pesquisas através de questionários e entrevistas, com a comunidade de 

modo a entender sobre a forma de utilização da planta. Os resultados mostraram que o 

hibisco é uma flor medicinal que serve para hipertensão, problemas respiratórios, 

controlar a diabetes, diurético, impede a retenção de líquidos, emagrece, abaixa o 

colesterol, possui efeito anticancerígenos, previne pedras nos rins, doenças no fígado, 

considerado também como antidepressivo e anti-inflamatório. Além dos benefícios 

medicinais, pode ser utilizado no preparo de sucos, sorvete, bolo, picolé, mousse e 

geleia.   

 Palavras chave: Hibisco, Saúde, Moradores. 
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ORA-PRÓ-NOBIS “CARNE DOS POBRES” 
 

Mellyssa Ferreira de Morais, Kauany Luise Fernandes, Kauan Vítor Ribeiro Ferreira, 

Juliana De Oliveira Silva (Orientadora), Heide Lúcia Rodrigues do Amaral 

(Coorientadora). 

 

Escola Municipal de Bela Vista 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências da Saúde 

 

 Ao longo da história da humanidade em todas as sociedades é comum a 

utilização de plantas para a cura de doenças. Essa prática tão antiga permanece sendo 

utilizada nos dias atuais. Antigamente conhecida como “carne dos pobres” o Ora-pró-

nobis é uma planta que contém nutrientes raramente encontrados nos alimentos 

convencionais. Diante disso, este projeto de pesquisa teve por objetivo investigar a 

utilização do Ora- pró-nobis na cura de algumas doenças. Para isso, foram aplicados 

questionários e feitas entrevistas com moradores do povoado. Os resultados mostraram 

que além de suas folhas conter 25% de proteína, ela é capaz de prevenir e curar doenças 

como: Anemia, Obesidade, Diabetes, Depressão, Úlcera, doenças cardíacas, Varizes 

entre outras, sendo também um poderoso anti-inflamatório 

 Palavras chave: Planta, Carne, Doença. 
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ECOLOGIA E ETNOBOTÂNICA DO ALGODÃO 

E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE 

HUMANA 
 

Ana Clara Nogueira Oliveira, Mikaelly Eduarda Cosmo de Souza, Claudia Maria 

Gonsalves Braz, Silvia Maria de Almeida Ramos (Orientadora). 

 

Escola Municipal Dona Lúcia Dias 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências da Saúde 

 

 As plantas medicinais sempre foram utilizadas como um dos principais recursos 

terapêuticos nos tratamentos de doenças. Este trabalho teve   como objetivo o 

delineamento da eficácia do uso do fitoterápico do algodão (folhas, flor, fruto e 

sementes) em tratamentos de inflamações uterinas, de garganta e dos ouvidos dentre 

outras. Foram observadas a frequência de uso e suas alegações e ressaltou-se a 

importância das plantas medicinais enquanto recurso para saúde. Este trabalho consistiu 

de levantamento de informações em duas etapas, a fim de verificar os dados e embasar 

os resultados. Na primeira etapa foram realizadas entrevistas com profissionais de saúde 

e usuários do fitoterápico, com o objetivo de analisarmos os conhecimentos e as 

opiniões dessas pessoas. Na segunda etapa foram coletadas as informações que foram 

transformadas em dados e tratadas em forma de gráficos, para melhor análise e 

descrição das observações. Os resultados revelaram que as plantas medicinais são 

relevantes no cotidiano como recursos terapêuticos e, portanto, são importantes no 

cotidiano das pessoas como uma alternativa aos tratamentos tradicionais. 

 Palavras chave: Fitoterapia, Algodão, Uso Popular. 
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COMPOSTAGEM ORGÂNICA, A MÁGICA 

TRANSFORMAÇÃO DO LIXO EM ADUBO 
 

Otávio Renan Gonçalves De Jesus, Jonas Rodrigues Brito, Nikolly Carla Silvina Alves, 

Márcia Magda Da Silva (Orientadora) 

 

Escola Municipal Professora Bertina Ferreira 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Agrárias 

 

 A educação ambiental é imprescindível para promover a mudança de hábitos e a 

formação de consciência das crianças sobre seus direitos e deveres em relação ao 

consumo e descarte ambientalmente adequado de resíduos sólidos e orgânicos. Diante 

disso, o trabalho realizado teve como objetivo possibilitar aos alunos e aos moradores 

da comunidade de Varginha conhecer e desenvolver a técnica da compostagem e criar 

estratégias para despertar uma visão crítica a respeito da necessidade da produção 

consciente de alimentos e o aproveitamento do lixo orgânico induzindo-os a 

desenvolverem a mesma técnica em suas casas. Para isso foi trabalhado de forma prática 

o processo da compostagem de resíduos orgânicos em composteiras aproveitando 

recursos disponíveis na própria escola e o cultivo de uma horta orgânica com os alunos 

e a participação dos familiares. Foram realizadas também visitas às casas de alguns 

moradores, distribuição de folhetos explicativos sobre o processo da compostagem. Os 

resultados mostraram que esse tipo de trabalho promove sim a melhoria da qualidade da 

pratica da educação ambiental uma vez que confere aos participantes a oportunidade de 

discutir e dividir informações, colocando em prática saberes e aprimorá-los. 

 Palavras chave: Educação, Compostagem, Orgânica. 
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NA MINHA ESCOLA TEM UMA HORTA COM 

COMPOSTAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUA DAS 

CHUVAS E BEBEDOUROS II 
 

Pietro Augusto Luz Leal, Davi Mazzini Torres Costa, Maria Luiza Oliveira Reis, 

Karolina Kelly Salomão Oliveira (Orientadora), Giselle Querino dos Santos Teodósio 

Ferreira (Coorientadora). 

 

Umei Dona Carmita 

1º ou 2º Período da Educação Infantil (Pré-escola) 

Ciências Agrárias 

 

  O cultivo de hortas é um valioso instrumento educativo. O contato com a terra 

faz com que exploremos juntos, a diversidade que encontramos nela. Estas vivências 

ajudam as crianças a se integrarem ao meio onde vivemos, transformando e os tornando 

capazes de cultivar uma alimentação mais saudável e ao mesmo tempo utilizarmos 

recursos promovendo a sustentabilidade com a compostagem, gerando adubo orgânico, 

a partir da utilização dos resíduos gerados na própria escola que são ricos em nutrientes. 

Visto que são desperdiçadas uma grande quantidade de água nos bebedouros da escola e 

considerando-se a crise hídrica que acomete o nosso país, fazemos o aproveitamento das 

águas dos bebedouros e captação de água das chuvas para cultivo e manutenção da 

horta. Uma das metas do projeto é iniciar a promoção da compostagem dos resíduos 

orgânicos na fonte geradora, evitando seu transporte para longe do local de origem. O 

tratamento dos resíduos orgânicos, somado à reciclagem dos materiais secos, aumentará 

a vida útil dos Aterros Sanitários, minimizando possíveis problemas de saúde pública. 

 Palavras chave: Horta, Alimentação, Compostagem. 
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OS IMPACTOS DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA 

EM AZURITA 
 

Tálison Mateus Dutra Ferreira, Marya Fernanda Santiago Resende, Náthally Kamyle 

Almeida Lopes e Sousa, Márcia Nunes Batista de Morais (Orientadora), Eliane Ferreira 

Marques de Faria (Coorientadora). 

 

Escola Municipal Helen Jaqueline de Souza 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

  A duplicação da rodovia MG 050 iniciou-se em  2014 estendendo-se até a ano 

2017, o que era um projeto que beneficiava a população com melhorias, impactou 

maleficamente em  muitos moradores do Distrito de Azurita, visto que, casas foram 

destruídas e moradores estão na justiça até hoje para receber sua devida indenização, 

comércios  tiveram suas atividades ceifadas e muitos não retornaram ao funcionamento, 

moradores tem que andar grandes distâncias para sair do distrito, ponto de ônibus 

restrito, entre outros transtornos. Sendo assim iniciamos um projeto de pesquisa que 

visa mostrar os impactos que a duplicação da MG050 causou na comunidade de Azurita 

o distrito ficou sem entrada 

 Palavras chave: Duplicação, Impacto, Rodovia. 
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CURIOSIDADES SOBRE A COPA DO MUNDO 
 

Thayná Moreira Souza, Nicolas Oliveira Silva Pereira, Gustavo Henrique Kalil de 

Sousa, Marina Carvalho da Costa (Orientadora), Eliane Moreira Marques 

(Coorientadora). 

 

Escola Municipal Geny Guimarães de Oliveira 

 Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

  O projeto começou a partir da observação do interesse dos alunos sobre futebol, 

inclusive a copa do mundo. Os autores iniciaram o tema com perguntas querendo saber 

o ano em que aconteceu a primeira copa do mundo, quem fez o primeiro gol, o uniforme 

dos jogadores, etc. A partir de todos os questionamentos, resolveram transformar em um 

projeto, onde todos mostraram um grande interesse em pesquisar, registrar e repassar as 

informações para um grande público. O projeto contou com a colaboração de um 

profissional da área explicando aos alunos sobre as regras do futebol. Contou, também, 

com pesquisas sobre a história da copa, como ela é organizada, como é a escolha do 

País Sede, como se dá a organização dos grupos, como surgiu a ideia das mascotes, 

sobre evolução da bola e montagem da tabela dos jogos da copa de 2018. 

 Palavras chave: Futebol, Copa do Mundo, Mascotes. 
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LEITURA NA "CUCA", VALORES NO CORAÇÃO 
 

Fábio Reis Benevenute, João Lucas Silva de Souza, Maria Eduarda Correa Araújo, 

Cláudia Simone Ribeiro de Souza (Orientadora), Karolina Kelly Salomão Oliveira 

(Coorientadora). 

 

Umei Dona Carmita 

1º ou 2º Período da Educação Infantil (Pré-escola) 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

 O projeto mascote é uma estratégia desenvolvida em parceria com as famílias 

para ensinar valores que ajudam na formação e educação de crianças. Contribui também 

para trabalhar as questões de cidadania por meio de ensinamentos e leituras. Como mais 

uma criança da sala, o novo amigo, ganha nome, roupas, objetos, certidão de 

nascimento e características da personalidade. A turma fica responsável por cuidar do 

companheiro. E este vem como estratégia para ensinar valores ajudando na formação e 

educação das crianças. 

 Palavras chave: Valores, Disciplina, Leitura. 
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TRÂNSITO É IR ALÉM DOS CADERNOS, É 

ENSINAR PARA A VIDA 
 

Ítalo Vinícius Gomes, Kauã Pedro Gomes De Oliveira, Marina Kaila Moreira Rezende, 

Bianca Aparecida Souza Melo, Maria Aparecida Soares e Silva (Orientadora). 

 

Escola Municipal Dona Lúcia Dias 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Sociais Aplicadas 

  

 Trazer à tona reflexões sobre atitudes comportamentais no trânsito, saber como 

compreender o termo trânsito, sua finalidade, como surgiram primeiras normas, sendo 

de fundamental relevância. Este trabalho foi realizado pelo 3°ano do Ensino 

Fundamental, com crianças de uma escola pública municipal, auxiliando-as no processo 

de conscientização a partir do tema. Percebendo assim, a Escola como espaço 

fundamental para abordagem desse assunto, visto que seu papel inclui promover o 

desenvolvimento de uma sociedade mais reflexiva, consciente, ética e acima de tudo, 

humana, valorizando a vida. Foram utilizadas informações contidas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e Diretrizes Nacionais de Educação para o Trânsito, 

Suplementos Informativos do Departamento Estadual do Trânsito (DETRAN-MG), 

além de fundamentos teóricos de vários autores.  

 Palavras chave: Práticas Educativas, Trânsito, Sociedade. 
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ADOTAR É TUDO DE BOM 
 

Gabriela Silva Souto, Marya Eduarda Oliveira de Amorim, Angélica Medeiros 

(Orientadora), Sirlania Aparecida da Silva (Coorientadora). 

 

Escola Municipal Dona Lúcia Dias 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

 Tendo em vista a quantidade de animais abandonados, notou-se a necessidade de 

criar um projeto visando mostrar a importância de cuidar e resgatar animais 

abandonados. Para tanto, fizemos um levantamento da quantidade de animais 

abandonados nas ruas próximas à escola. Os alunos fizeram um trabalho de campo, com 

coleta de dados acerca da quantidade de animais nas ruas. Os pais também participaram 

da pesquisa e contribuíram com os estudos. Trabalhamos em sala a conscientização com 

os alunos e da comunidade escolar em não se maltratar e nem abandonar animais nas 

ruas, pois estes podem se tornar vetores de doenças para a população e causarem muitos 

transtornos. Após, organizamos um informativo com os dados e também com as fotos 

dos alunos com seus animais resgatados, mostrando a importância de cuidar com 

responsabilidade desses animais. Associados a prática de conscientização, criamos um 

petisco natural (sem conservantes) para os animais, trabalhando também técnicas de 

reaproveitamento de alimentos para animais. Desta forma, o projeto possibilitou o 

trabalho com vários aspectos da convivência entre os humanos e os animais domésticos, 

reforçando valores de solidariedade e responsabilidade entre os alunos e a comunidade 

escolar. 

 Palavras chave: Adotar, Cuidar, Responsabilidade. 
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RECICLAR - APRENDER BRINCANDO 
 

Wendell Henrique Gomes dos Santos, Moises Oliveira de Paula, Debora Almeida Silva 

Pesso (Orientadora), Adriana Aparecida de Figueiredo Nogueira (Coorientadora). 

 

Escola Municipal Dona Lúcia Dias 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Sociais e Aplicadas 

 

 Diante da ordem mundial de sustentabilidade, na qual devemos reciclar, 

reaproveitar, transformar o que já foi utilizado, o tema deste trabalho mostrou-se 

pertinente a esses interesses amplamente difundidos. Ao se abordar o tema reciclagem, 

pode se pensar que o tema está obsoleto, no entanto, o tema é de suma importância, 

principalmente, no trabalho em sala de aula, com crianças em processo de aprendizagem 

e desenvolvimento cognitivo.  E partindo desse ponto, em que a brincadeira faz parte da 

infância e do lúdico que auxilia nestes processos, elaboramos técnicas de confecção de 

brinquedos com embalagens recicláveis. Utilizamos garrafas pet para fazer carrinhos, 

bilboquê, além de caixas de diversos produtos, CDs, entre outros, que naturalmente 

iram para o lixo e ampliariam a poluição ao meio ambiente. Juntamente aos processos 

de produção dos brinquedos, trabalhamos a conscientização com os alunos acerca da 

reutilização dos produtos e do não desperdício, visando a formação de cidadão 

engajados na luta pela conservação do meio ambiente e dos recursos naturais ainda 

disponíveis. Assim, concluímos que podemos nos divertir e, ao mesmo tempo, trabalhar 

com diversos aspectos da conscientização e conservação do meio ambiente, além de 

ensinar aos alunos técnicas de reciclagem e do trabalho artesanal, tornando o nosso 

mundo um lugar melhor para se viver.  

 Palavras chave: Reciclar, Aprender, Brincar. 
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DOAR ÓRGÃOS E SANGUE É UM ATO DE 

AMOR. 
 

Matheus Emanuel Ramos Pires, Rogeriane Cristine Guimarães Costa (Orientadora), 

Débora Pereira Ramos (Coorientadora). 

 

Escola Municipal Dona Lúcia Dias 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Sociais e Aplicadas 

 

 A temática da doação de órgãos e de sangue tem sido divulgada pelas mídias, 

visto que no Brasil a fila de espera por uma doação de órgãos é imensa e os doadores 

são poucos, mas ainda há muito preconceito e pouca informação a respeito dessa 

prática.  O objetivo deste trabalho foi o de orientar os alunos e elucidar as dúvidas 

acerca da doação de órgãos e sangue, para estes possam ser multiplicadores entre seus 

familiares e conhecidos. Para tanto, os alunos realizaram uma pesquisa com os 

familiares e uma pesquisa bibliográfica acerca da doação de órgãos e sangue. 

Concluídas as pesquisas, os alunos socializaram esses conhecimentos com a escola. 

Montamos murais com conceitos, imagens, depoimentos e fotografias que foram 

divulgados pela escola e, também, a comunidade escolar que foi convidada para 

participar de uma palestra realizada pelos alunos. Ao final da palestra os convidados 

receberam um encarte feito pelos próprios alunos, explicando como se fazer para ser um 

doador de órgãos e desta forma espalhar solidariedade e amor pela vida. Concluímos 

que a partir do momento que compreendemos a importância dessa prática podemos 

contribuir para que práticas e atos de solidariedade se multipliquem e possam formar 

pessoas melhores e mais comprometidas com a continuação da vida. 

 Palavras chave: Doação, Solidariedade, Informação. 
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A DISCIPLINA NA ESCOLA - CÓDIGO DE 

CONVIVÊNCIA ESCOLAR - PARTE 2 
 

Maria Eduarda da Cunha, Luna Izidório Goulart, Cleide Maria Nilza Cândido 

(Orientadora), Fernanda Cristina Braga Pereira (Coorientadora). 

 

Escola Municipal Dona Lúcia Dias 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Sociais e Aplicadas 

 

 O projeto “A disciplina na escola – Código de Convivência Escolar parte II” 

surgiu da necessidade de diminuir a indisciplina e casos de violência, situações 

frequentes no atual contexto educacional. Com o objetivo de estimular a participação e 

expressividade dos alunos, dos professores e demais integrantes da comunidade escolar 

nos processos de gestão democrática, com a formulação de um Código de Convivência 

Escolar, construído pelos alunos, com a intervenção da equipe pedagógica e apoio das 

famílias. O projeto, anteriormente realizado em apenas uma turma, foi expandido para 

toda a escola e trabalhado sistematicamente em todas as aulas de temas transversais. 

Pretendeu-se com este projeto introduzir, retomar e consolidar as questões relacionadas 

aos direitos e deveres, estimulando o sentimento de pertencimento ao ambiente escolar, 

e o fomento à necessidade da organização dentro dos espaços escolares, ressaltando a 

necessidade do respeito às regras e às normas. As intervenções pedagógicas permitiram 

a todos os envolvidos o direito de serem conhecedores dos seus direitos e dos seus 

deveres como cidadãos. O projeto realizou-se por meio de pesquisas bibliográficas, 

entrevistas, palestras, debates, dinâmicas de grupo, apresentações teatrais e atividades 

de produção artísticas e textuais, levando em conta os anseios, desejos e experiências 

dos alunos. A construção do Código de Convivência Escolar resultou do agrupamento 

das produções dos alunos de cada turma, nas quais eles puderam criar as próprias regras 

de convivência. Cada turma produziu seu caderno de boas práticas e registrou os 

progressos alcançados. Do contexto geral, resultou a afirmação dos conceitos do 

respeito aos direitos e aos deveres, ampliando a participação de todos os envolvidos nos 

processos democráticos que ocorrem no âmbito escolar. 

 Palavras chave: Disciplina, Direitos, Deveres. 
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A EXTINÇÃO DOS DINOSSAUROS 
 

Anthony da Silva Madeira, Thalles Vinicius Silva Lima, Gabriel Henrique de Lima 

Oliveira Santana, Catiuze Marques Ventura Crispim (Orientadora). 

 

Colégio Inovare 

1º ou 2º Período da Educação Infantil (Pré-escola) 

Ciências Sociais e Aplicadas 

 

 Os dinossauros existiram no nosso planeta a milhões de anos atrás. Há vários 

estudos a respeito destes répteis, suas características, modo de vida e extinção provável 

pela queda de um meteoro.  O tema desperta o interesse natural das crianças desta faixa 

etária (5 a 6 anos), que em geral, aguça a curiosidade por várias informações relativas a 

eles. O objetivo do presente trabalho foi investigar a causa da extinção dos dinossauros 

bem como suas características gerais as quais foram utilizadas na produção coletiva um 

livro infantil ilustrado. Para tanto, primeiramente foram levantados os conhecimentos 

prévios dos alunos, fazendo um apanhado de questionamentos. Após estes 

questionamentos foi sugerido através de atividades extraclasse que assistissem a 

desenhos ou filmes do tema proposto, sendo em sala de aula realizado rodas de conversa 

com o intuito de buscar coletivamente respostas aos questionamentos iniciais. Bem 

como pesquisas orientadas através da internet e revistas. Também foi sugerido que 

trouxessem brinquedos do tema, de forma a utilizar o brincar como etapa importante do 

processo de aprendizagem, através de associação e assimilação. Em sequência todos os 

estudantes assistiram aos filmes “O vale encantado dos dinossauros” “Dinossauros os 

gigantes da terra”, e o documentário “Verdade da história sobre a extinção dos 

dinossauros” e com posterior roda de conversa com registros. Culminando com um 

sarau de histórias infantis e confecção de um livro ilustrado. Concluiu-se que os 

estudantes construíram e registraram através de pesquisas, brincadeiras e histórias, o 

conhecimento a respeito de um tema aparentemente complexo sobre animais fascinantes 

a muito tempo extintos. Tal construção favoreceu a reflexão sobre questões ambientais, 

diversidade da vida e seleção natural. 

 Palavras chave: Dinossauros, Extinção, Répteis. 
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PROJETO FAZENDO A DIFERENÇA: 

APRENDER, RECICLAR, PRODUZIR, BRINCAR. 
 

Ana Gabriela Oliveira Almeida, Bianca de Sousa Costa, Isadora Caroline Soares 

Peixoto, Ana Rita Damasceno de Oliveira (Orientadora), Jane Batista de Sousa Siqueira 

(Coorientadora). 

 

Escola Municipal Hélen Jaqueline de Souza 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Humanas 

 

 A produção excessiva de lixo no planeta é consequência das ações provocadas 

por consumismos exagerado e pela falta de conscientização da população. A reciclagem 

é o ato de transformar, envolve o processamento de um material com sua transformação 

física ou química, seja para sua reutilização ou como matéria prima para produção de 

novos materiais. A reutilização que é o contrário da reciclagem, onde o material não 

entra em um novo ciclo de produção é uma forma de combater o desperdício, 

reaproveitando um produto. A ideia do trabalho foi desenvolvida buscando a 

importância da reciclagem e consequentemente a produção de matérias pedagógicos 

recicláveis, desenvolvendo em nossos alunos ações e posturas responsáveis e saudáveis, 

incentivando a hábito sócio - ecologicamente correto, despertando a conscientização a 

respeito do Meio Ambiente e de sua preservação, sendo assim, a necessidade do 

reaproveitamento do lixo por meio da reciclagem. Os objetivos desse estudo foram 

produzir jogos educativos promovendo a conscientização da importância da reciclagem 

para o meio ambiente. Como objetivos específicos: Reconhecer o impacto ambiental 

causado pelo resíduo sólido (lixo) produzido pelo ser humano, identificar para 

selecionar os materiais recicláveis que  podem ser utilizados como matéria-prima para a 

confecção de novos objetos, entender os processos de reciclagem, confeccionar jogos 

educativos através de materiais recicláveis, despertar e desenvolver as habilidades 

potenciais dos alunos e a valorização de materiais simples como possibilidades de se 

tornarem objetos úteis. Destacando os jogos com materiais recicláveis como uma 

estratégia para a construção do conhecimento. Promovendo uma educação capaz de 

encarar a ludicidade como um fator motivador e facilitador da aprendizagem, cognitiva, 

social, afetiva e psicomotora resgatando o brincar como desenvolvimento intelectual, já 

que a brincadeira educa e auxilia na formação da cidadania. 

 Palavras chave: Meio Ambiente, Reciclagem, Jogos Pedagógicos 
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VIAJANDO PELAS MEMÓRIAS DE SERRA AZUL 
 

Geovana Coelho de Brito, Isabelle Bianca Rangel de Carvalho, Heitor de Oliveira 

Fernandes, Márcia Aparecida Nunes Gonçalves Silva (Orientadora), Janete Aparecida 

Altina Rodrigues (Coorientadora). 

 

Escola Municipal Dona Ailza Maria de Jesus 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ciências Humanas 

 

 Foi a partir de um texto trabalhado na sala de aula com o título: "Serra Azul, 

Pedaço da Minha Infância", escrito por Carlos Nogueira da Silva, antigo morador da 

comunidade, que surgiram algumas curiosidades sobre como era Serra Azul 

antigamente e como surgiu. Pedimos para que os alunos conversassem em casa e 

descobrissem como era a comunidade antigamente. Os alunos ficaram muito curiosos e 

começaram a trazer para a sala de aula fotos, objetos e muitas memórias antigas. Com 

isso surgiu a questão sobre os aspectos positivos e negativos de toda transformação, em 

vários setores como: meio ambiente, meio de transporte, meios de comunicação, 

atividades de sobrevivência (agricultura e pecuária) e educação. Neste contexto 

realizaremos um projeto visando promover o conhecimento e a valorização do espaço 

em que vivemos, descobrindo o que o desenvolvimento trouxe de melhor para nossa 

comunidade. Realizaremos as seguintes atividades: a) visitas ao comércio mais antigo, a 

uma fazenda antiga, às plantações - agricultura e plantações de flores, às minas de água, 

à COPASA para saber sobre o Ribeirão Serra Azul, ao Ribeirão Serra Azul para 

observar as condições de preservação; b) entrevista com um morador antigo; c) 

Comparar fotos antigas com as mudanças sofridas pelo distrito; d) Confeccionar 

panfletos para orientar sobre a conservação das minas e do Ribeirão Serra Azul para 

distribuir na comunidade; d) Concurso para o desenho dos panfletos e premiação do 

aluno vencedor. e) Roda de conversa: o que as transformações trouxeram de benefícios 

e malefícios para o distrito de Serra Azul e o que podemos fazer para melhorar estes 

problemas da comunidade? 

 Palavras chave: Memórias, Desenvolvimento, Aspectos positivos e negativos. 
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A MATEMÁTICA E AS BELEZAS DE 

RORAIMA:DAS CORES E FORMAS 

GEOMÉTRICAS DA BANDEIRA AS RECEITAS 

DA CULINÁRIA RORAIMENSE 
 

Tiago Gabriel Franco Fernandes, Matheus Felié Costa Renner, Diana Nunes Dias, 

Jesucina Do Nascimento Moura Oliveira (Orientadora), Angelmar Dos Santos Oliveira 

(Coorientador). 

 

Escola Municipal Mi-Vó 

1º ou 2º Período da Educação Infantil (Pré-escola) 

Ciências Humanas 

 

 As escolas de Educação infantil buscam dar destaque as datas comemorativas e 

fazer delas um momento especial de aprendizagem. Percebendo a natureza e 

importância do aniversário do estado e a falta de atividades significativas para se 

trabalhar este tema, especialmente com uma turma de 1º período da educação infantil 

foi que surgiu o interesse em desenvolver este projeto, visando, sobretudo a construção 

de atividades lúdicas e diversificadas para que os alunos tivessem contato com a 

realidade do estado de Roraima e suas belezas. Partindo das cores e das formas 

geométricas da bandeira, das letras de músicas que se reportam à culinária, de receitas 

de comidas típicas, do hino do Estado, e de atividades sistematizadas com recortes e 

colagem, pinturas, confecção de bandeiras, viseiras entre outras atividades, além de 

apreciação de vídeos retratando a paisagem natural, monumentos históricos e 

patrimoniais que possibilitam a aprendizagem dos alunos relacionada a história e cultura 

do Estado. Todo o trabalho foi desenvolvido dentro de uma perspectiva investigativa, 

sendo os alunos protagonistas do processo. Estas práticas demonstram como as crianças 

se sentem atraídas, e estimuladas a aprender brincando e o quanto significativo se torna 

o aprendizado. 

 Palavras chave: Roraima, Cultura, Culinária. 
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DE OLHO NO GLOBO - EM CONTINUIDADE 
 

Heyder Luiz Brito Generoso, João Augusto Martins Maia, João Ricardo Dos Santos, 

Anne Gabrielle Alves Souza Chaves (Orientadora), Edneia Ferreira Segantini 

(Coorientadora). 

 

Escola Municipal Dona Lúcia Dias 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Linguística, Letras e Artes 

 

 O jornal escolar é uma tradição que teve início nas primeiras décadas do século 

XX. Célestin Freinet (1896-1966) foi aquele que inseriu o jornal escolar dentro da 

pedagogia de forma articulada de forma a aproximar a escola, a vida e os interesses dos 

alunos, ele é a principal referência conceitual. Presenciou-se na última década a 

popularização do acesso ao suporte jornal. Observou-se a iniciativa de outras escolas de 

criar um jornal com notícias da escola, decidiu-se criar o De Olho no Globo a fim de 

prover informações sobre os acontecimentos escolares; veicular informação sobre os 

acontecimentos relevantes na comunidade; promover reflexão sobre a escrita e 

aperfeiçoar a mesma e ainda; alargar o acesso dos alunos e da comunidade escolar (pais, 

professores, funcionários da escola) a conhecimentos e culturas particulares da escola e 

da coletividade. O jornal da Escola Municipal Dona Lúcia Dias trouxe notícias da 

escola e da comunidade mateuslemense. O suporte escolhido foi um jornal mural, uma 

vez que esse permite no ambiente escolar maior alcance e menos custos para acesso e 

leitura de todos – alunos e comunidade escolar. Além de ser mais sustentável por evitar 

a impressão de uma cópia para cada pessoa. Trouxe como destaques uma notícia sobre a 

Festa da Família (tradicional festividade realizada por todas as escolas) e uma 

reportagem sobre o consumo e tratamento da água. Temos uma coluna de 

entretenimento e outra para veiculação de textos dos alunos da escola (com o objetivo 

de significar as produções dos alunos). Sua regularidade de publicação é semestral, 

somando-se já a segunda edição. Em relação aos autores vivenciou-se a rotina de um 

jornal, a saber: redação, revisão e diagramação; produção de reportagens e notícias, 

edição, digitalização de produções e impressão. Desenvolveram-se estratégias no 

processo criativo com uso de tecnologias e ferramentas de designer. Realizou-se todo o 

processo na escola da criação à impressão. O projeto abarcou alunos do segundo e 

quarto ano do ensino fundamental que realizaram pesquisas utilizando jornais regionais 

para a identificação das partes componentes, a saber: manchete, cabeçalho, lide, 

editorial, expediente, reportagem, entre outros elementos opcionais. Pesquisaram-se as 

temáticas abordadas em várias fontes e realizaram-se experiências em relação ao 

tratamento da água. Os resultados serão medidos a partir da publicação do jornal e 

receptividade do público. 

 Palavras chave: Jornal, Escola, Notícia. 
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AO ALCANCE DO LIVRO DOURADO 
 

Davi Gomes de Oliveira, Anny Karoline de Jesus Souza, Henrique Marcos Souza, Alda 

de Carvalho Simão (Orientadora), Geralda Raquel de Lima Batista (Coorientadora). 

 

Escola Municipal Geny Guimarães de Oliveira 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Linguística, Letras e Artes 

 

 

 Esse projeto teve início com a dificuldade de escrita vivenciada desenvolvido 

com todos os alunos do 4º ano, turno da manhã, da referida escola com objetivo de 

incentivá-los a ler mais, escrever menos errado e aumentar o vocabulário. Com esse 

intuito gera uma competição entre os alunos, quem "ler mais", a cada livro lido faz-se a 

troca junto a atividades propostas pelo professor. A cada cinco livros os alunos mudam 

de faixa, cada faixa tem uma cor diferente e o número da faixa para identificar-se 

melhor. Os livros são trocados de acordo com as necessidades de cada aluno, mas 

deixando claro que o colega está à sua frente. As cores das faixas foram definidas junto 

com os alunos. No final do projeto, além dos objetivos a serem alcançados, o aluno 

vencedor ganhará medalhas e um livro de um autor infanto-juvenil. Ganhará o aluno 

que conseguir chegar a faixa dourada e preencher o requisito de 5 livros lido e 

atividades prontas. 

 Palavras chave: Leitura, Escrita, Vocabulário. 
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BICHIONÁRIO: ALFABETIZAÇÃO ATRAVÉS 

DE UMA VIAGEM PELA LITERATURA 
 

Matheus Henrique Silva Furtado, Alice Jeovanna Nunes de Sousa, Emanuella Moraes 

Pereira da Silva, Regiane Daniele de Jesus Silveira (Orientadora), Jaqueline Lourdes 

Moreira da Silveira (Coorientadora). 

 

Escola Municipal Judith Abreu Oliveira 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Linguística, Letras e Artes 

 

 A literatura está presente em nossa vida e cabe aos professores, fazer dela uma 

grande aliada na alfabetização. Entende-se por alfabetização o processo em que as 

crianças aprendem não somente a ler e a escrever, mas também a falar e a escutar em 

diferentes contextos sociais. Nesse sentido, a leitura, a escrita, a fala e a escuta se 

apresentam como forma de aquisição de conhecimentos indispensáveis para a vida. 

Trabalhar os conhecimentos envolvidos nesse processo implica trazer para o universo 

da sala de aula e disponibilizar aos alunos, contato com os diversos gêneros textuais e 

seus variados suportes. Implica também a orientação quanto à exploração desses 

materiais, valorizando o conhecimento prévio dos discentes, propondo desafios, 

possibilitando a eles, deduções e descobertas, explicitando informações desconhecidas. 

É imprescindível destacar que a escola é o ambiente propício para o desenvolvimento de 

tais habilidades. Foi apresentado o livro “Bichionário”, de Nílson José Machado, que, 

devido ao título, despertou uma grande curiosidade. Houve um levantamento de 

hipóteses que foi confirmado após a escuta atenta da leitura. Os alunos, em suas 

hipóteses, disseram que com um título assim, o livro deveria “falar” de bichos. 

Surgiram questionamentos acerca de onde poderiam ser encontrados significados e mais 

informações sobre palavras desconhecidas.  Nesse momento o dicionário - que para 

grande surpresa, era desconhecido pela maioria dos alunos- também entrou na roda de 

conversa, onde foi apresentado e manuseado por todos.  

 Palavras chave: Alfabetização, Literatura, Conhecimento. 
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ORIGEM DAS LETRAS 
 

Sophia Santos Lourenço, Gabriel Henrique Rosa de Almeida Moreira, Vitoria Rafaela 

de Paula, Renata Nogueira de Almeida (Orientadora). 

 

Escola Municipal Manuel Brás 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Linguística, Letras e Artes 

 

 Com o passar dos anos, o homem viu a necessidade em comunicar-se e deixar 

registrados fatos corriqueiros ou grandes feitos de suas vidas. Com isso, surgiram os 

primeiros escritos que, na verdade, não se utilizavam de letras, mas sim de desenhos. O 

surgimento da escrita se deu aproximadamente no ano de 4000 a.C., mas o alfabeto 

possui vestígios que determinam que suas origens são bem mais recentes. Foram 

encontrados, no ano de 1990, indícios de que as primeiras letras foram criadas somente 

em 2000 a.C. Os dinossauros surgiram há cerca de 231 milhões de anos, em meados do 

período Triássico e extinguiram-se à aproximadamente 66 milhões de anos, data que 

marca o final do período Cretáceo e da era mesozoica. Antes do aparecimento dos 

dinossauros, deu-se uma extinção em massa tão devastadora que se estima ter 

desaparecido 90% da vida marinha e 70% dos animais terrestres. Esta extinção marcou 

o fim do período Permiano e o início ao Triássico, há cerca de 251 milhões de anos. Os 

ecossistemas terrestres demoraram cerca de 30 milhões de anos a recuperar desta 

extinção devastadora e os dinossauros começaram a aparecer durante essa altura. 

Inicialmente os dinossauros habitavam livremente o supercontinente – a Pangeia – que 

se estendia de polo a polo. Eram animais relativamente pequenos, tanto carnívoros 

como herbívoros, que, com o decorrer do tempo, foram superando outros de maior 

porte, mas menor sucesso na luta pela sobrevivência. 

 Palavras chave: Letras, História, Evolução. 
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DA GALALITE ÀS FIGURAS GEOMÉTRICAS: O 

USO DA QUÍMICA NO ENSINO DA 

MATEMÁTICA 
 

Natália Borges da Silva, Raquel Helena Alves Campos (Orientadora). 

 

Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva  

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Exatas e da Terra 

 

 A Geometria é um ramo da Matemática que analisa as formas planas e espaciais. 

Com as suas características, ela está alheia ou quase alheia na sala de aula, pois muitos 

professores do Ensino Fundamental não possuem os conhecimentos necessários em 

Geometria para aplicar em suas atividades pedagógicas. Outro fator é a grande atenção 

voltada ao livro didático e, quando é ensinada torna-se difícil a sua compreensão e até 

mesmo sem significado para aprender, contribuindo assim para o desinteresse do aluno. 

Nesses casos cabe ao professor usar recursos que permitam ao aluno conhecer algo 

abstrato, perceber sua ligação com o real. Os métodos de ensino tradicionais baseado 

em quadro negro e aulas dialogadas podem tornar esse processo cansativo e 

desmotivador para os alunos, causando falhas no processo de ensino-aprendizagem. A 

Geometria é um excelente apoio às outras disciplinas. Para que esta prática pedagógica 

possa realmente ocorrer, torna-se necessário um ensino de Geometria (assim como de 

toda a Matemática) que permita aos alunos liberdade de expressão, descoberta, 

iniciativa, originalidade e crítica, onde a criatividade não seja sufocada, ignorada. E o 

principal construtor desse ambiente, em sala de aula, é sem dúvida, o professor, que não 

poderá esquecer-se de que cada aluno é um indivíduo com qualidades únicas, com 

ideias e valores próprios. As dificuldades para trabalhar com a Geometria, atualmente, 

ainda são muitas. Buscando tornar mais dinâmicas, interessantes, atrativas e, acima de 

tudo, fazer com que os alunos aprendam sobre as Figura Geométricas, este projeto 

desenvolveu um polímero plástico chamado galalite a partir da caseína, uma proteína 

encontrada no leite. A galalite produzida foi utilizada na fabricação de Figuras 

Geométricas como: círculos, triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos, esferas 

entre outras figuras, para um melhor entendimento do conteúdo ensinado nas aulas de 

Matemática. As Figuras Geométricas obtidas a partir da GALALITE – plástico do leite, 

foram de boa qualidade, durabilidade e baixo custo. O plástico desenvolvido possui 

características como: resistência, tenacidade, leveza, em suma, um produto acessível 

para ser utilizado pelos docentes para tornar suas aulas mais atrativas e diversificadas. 

 Palavras chave: Galalite, Figuras Geométricas, Ensino. 
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TINTA SUSTENTÁVEL: TINTA DE TERRA 
 

Taynara Aparecida Borges, Raquel Helena Alves Campos (Orientadora). 

 

Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Exatas e da Terra 

 

 Geralmente, quando se fala em pintar a casa, as pessoas se preocupam com 

quanto vai gastar com material e mão-de-obra e se a reforma vai demorar muito. Mas 

será que o cheiro de tinta faz mal à saúde? Também é preciso ficar atento com a 

qualidade do produto que se vai usar durante a reforma, pois sua família pode estar 

correndo sérios riscos de saúde devido à intoxicação que pode ser causada por alguns 

produtos. As tintas sintéticas, derivadas do petróleo, podem causar sérios problemas de 

saúde como: irritação dos olhos, dor de cabeça, enjoos em pessoas que ficam expostas 

por um período maior, como os pintores, podem causar problemas no fígado, rins e no 

sistema respiratório. O objetivo do presente projeto foi desenvolver uma tinta ecológica 

e sustentável, que se torne uma nova alternativa de tinta no comércio que polua bem 

menos que as outras já existentes, mais acessível, podendo as pessoas dela usufruírem, 

sem também trazer qualquer risco para a saúde do homem. Para sua produção foram 

usados métodos comuns e baratos que a tornam acessível para sua produção, sem trazer 

dano algum à saúde ou risco ao meio ambiente, com materiais que podem ser 

encontrados em casa e servem para serem reutilizados, como: lata, balde e litro 

descartável que podem ser usados em sua produção. Obteve-se uma tinta realmente 

natural, com uma grande variedade de cores, que permite que a parede respire, 

garantindo um controle de umidade do ar; a mesma não desbota quando em contado 

com água e pode ser usada em paredes internas e externas. Ela é uma tinta que pode ser 

usada por todos sem que ela traga danos algum à saúde da pessoa e do ambiente onde 

ela é aplicada, além de funcionar como uma alternativa às tintas comuns. 

 Palavras chave: Sustentabilidade, Terra, Tinta. 
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TABELA PERIÓDICA INTERATIVA – TPI: 

CONSTRUÇÃO DE UMA TABELA PERIÓDICA 

INTERATIVA INTEGRADA AO SISTEMA 

ARDUÍNO, DESENVOLVIMENTO DE SITES E 

APLICATIVOS, DE MODO A TORNAR O 

ENSINO DA QUÍMICA DINÂMICO E 

ATRATIVO. 
 

Anna Gabriella Emiliano Assis, Raquel Helena Alves Campos (Orientadora). 

 

Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Exatas e da Terra 

 

 A TPI é uma Tabela Periódica Interativa que permite que os estudantes 

entendam melhor sobre os Elementos Químicos que a compõem, esta possui um sistema 

eletrônico que permite que professores e alunos controlem os LEDs que a compõem via 

Smartphone a uma distância de 38 metros; os LEDs vão indicar a quais Grupos ou 

Famílias os Elementos Químicos pertencem, se os mesmos são: Metais, Ametais ou 

Gases Nobres, cada parte com uma cor diferente, em cada Elemento está uma ilustração 

de sua utilização, seu Símbolo e Número Atômico. A tabela tem dimensões de 1 (um) 

metro de altura por 2 (dois) metros de comprimento, na parte superior conta com 2 

(dois) display: um que mostra a legenda das cores e permite acessar no site e outro 

display que permite ao usuário acessar uma Tabela Periódica ao clicar sobre o elemento 

desejado e descobrir mais sobre suas características. O site possui todos os dados dos 

Elementos Químicos presentes na Tabela Periódica. Alunos e professores podem 

navegar e obter informações sobre os Elementos Químicos, fazer exercícios, 

acompanhar novidades e até assistir aulas ao vivo. O projeto TPI tem por objetivo 

desenvolver aulas diversificadas, para incentivar os alunos no processo de ensino e 

aprendizagem, onde os conteúdos considerados difíceis para a compreensão dos 

mesmos, possam ser trabalhados de forma dinâmica e divertida, fazendo com que os 

alunos se mostrem mais estimulados e tenham mais curiosidade em tentar aprender o 

assunto abordado. 

 Palavras chave: Tabela Periódica, Sites, Aplicativos. 
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 FAKE GLASS EFP: CONFECÇÃO DE BLOCOS 

LÚDICOS E MATERIAIS PARA USO EM 

SECRETARIA E SALAS DE AULA NA ESCOLA 

ESTADUAL NEWTON FERREIRA DE PAIVA 
 

Stéfane Aparecida Santos Silva, Raquel Helena Alves Campos (Orientadora). 

 

Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Exatas e da Terra 

 

 A aquisição de bens permanentes, equipamentos de grande porte, bem como a 

realização de grandes obras, depende de processos que obedecem a determinadas 

normas legais. Esses processos são as licitações, em geral, regidas pela Lei no 8666/93. 

Além das licitações, há mecanismos de aquisição de materiais na própria escola. Um 

deles é o Programa de Dinheiro Direto na Escola (PDDE), programa de 

descentralização instituído pelo Ministério da Educação em 1995, destinado às escolas 

estaduais e municipais de Ensino Fundamental, com o propósito de suprimento das 

necessidades mais imediatas. Outra medida é a geração de recursos para a qual a escola 

pode promover festas, gincanas, feiras, festivais e campanhas. Por fim, outro importante 

mecanismo de aquisição de materiais são as doações que podem ser feitas por quaisquer 

instituições ou pessoas físicas, desde que devidamente registradas, de modo que 

componha o patrimônio físico da escola. Em suma, processos demorados, dispendiosos, 

que necessitam muitas vezes de investimentos. O projeto em questão visa suprir 

necessidades de escolas, a curto prazo, de maneira ecológica e sustentável, buscando 

trazer novos meios para a criação de diferentes objetos. Para isso foram realizados 

vários testes, até chegarmos a um resultado positivo, onde obtivemos o Fake Glass EFP, 

que é um falso vidro, de forte resistência e inúmeras utilidades, que juntamente com 

alguns moldes formaram materiais para uso escolar, sendo eles: blocos lógicos, réguas 

de diversos tamanhos, porta-canetas, pesos de papel, entre outros. Os mesmos foram 

revestidos por um papel adesivo, para evitar penetração de calor, evitando assim o seu 

derretimento. O resultado foi surpreendente, pois pudemos perceber o quanto ele seria 

útil, não apenas para o ambiente escolar, mas também para o cotidiano. 

 Palavras chave: Vidro, Ensino, Sustentabilidade. 
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MISSÃO SUSTENTÁVEL: CIVILIZAÇÃO EM 

MARTE 
 

Ana Beatriz da Silva Cordeiro, Gabriel Garcia Pereira Santos, Gabriel Victor Loiola 

Gomes, Hugo Leonardo Lopes Costa (Orientador), Maísa Gonçalves da Silva 

(Coorientadora). 

 

Escola Estadual Escola Estadual Neuza Resende 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Exatas e da Terra 

 

 Devido ao aumento de poluentes e esgotamento de recursos naturais, cabe a nós 

ressaltar e levantar projetos de pesquisa para resolver os problemas em questão. Marte é 

o planeta mais próximo à Terra e é o mais favorável para uma possível sociedade 

humana sustentável, definido por sua combinação de solo extremamente seco e com a 

comprovada existência de água. Nosso projeto terá como objetivo representar de forma 

subjetiva e possível, baseada em contextos físicos, químicos e biológicos, uma base 

marciana que consiste em abrigar seres humanos, tendo como base todo o contexto de 

sustentabilidade. Escolhemos justamente o quarto planeta do sistema solar por possuir 

algumas semelhanças com a Terra, dentre elas: Temperatura, estações do ano, durações 

do dia (aproximadamente 24 horas e 39 minutos terrestres) e sua atmosfera. Citado tais 

argumentos e fatos surgem algumas perguntas persistentes sobre o projeto, tais como: O 

que iríamos comer? Como poderíamos respirar? O que fazer aos eventuais danos 

computacionais? Como iríamos reabastecer? De que maneira deveríamos nos vestir? As 

respostas para tais perguntas nos ajudam a compreender se realmente é possível existir 

uma civilização marciana, e nos mostram quais os métodos sustentáveis deveríamos 

seguir de maneira a obtermos uma vida confortável, tais como, a coleta de energia solar 

e eólica, melhor posicionamento geográfico para a instalação da civilização, filtragem 

da água já existente no planeta, os trajes contra radiação, os aglomerados de moradias, 

os locais para plantio e rebanho de forma a manter a sustentação desta civilização e a 

seleção dos melhores alimentos a serem plantados. 

 Palavras chave: Marte, Civilização, Sustentabilidade. 
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A IMPORTÂNCIA E EFICÁCIA DOS JOGOS E 

MATERIAIS MANUSEÁVEIS NA 

APRENDIZAGEM E DESCOBERTA DE NOVAS 

HABILIDADES DOS ALUNOS DO 6ª DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Stephanie Alves Andrade, Emanuele Natália Alves, Vitor Ferreira Teixeira, Aurea 

Helena Costa (Orientadora). 

 

Escola Estadual José Elias da Costa 

Anos Finais do Ensino Fundamental  

Ciências Exatas e da Terra 

 

 O presente trabalho tem como objetivo principal analisar os sentimentos 

existentes em relação ao ensino/aprendizagem da matemática em crianças que cursam o 

6° ano do ensino fundamental II devidamente matriculadas na Escola Municipal José 

Elias da Costa na cidade de Pedro Leopoldo/MG, assim como despertar o interesse, a 

curiosidade e principalmente contribuir para a sua concentração, raciocínio, 

autoconfiança e socialização. Para que estes objetivos sejam alcançados e o projeto 

tenha sucesso, será necessário colocar em prática alguns procedimentos metodológicos 

como a busca por informações junto aos participantes, a fim de saber, quais jogos eles 

gostariam que fizessem parte do projeto, assim como quem irá confeccioná-los, ou 

quem os trará prontos da própria casa. A coleta de dados partirá de reuniões feitas com 

todos os envolvidos, onde serão pautados temas como a realização de oficinas com 

jogos e materiais manuseáveis. Para tanto, será necessário buscar referenciais teóricos 

que possam dar suporte à compreensão de todos. Este embasamento teórico colaborará 

para a escolha dos jogos e materiais manuseáveis e contribuirá para o planejamento 

prévio das atividades pedagógicas. Na prática, pretende-se trabalhar com três jogos 

(jogo de xadrez, pega-varetas, jogo de dama) e quatro materiais manuseáveis (ábaco, 

tangram, poliedros de cartolina, e varetas). Os dados que serão coletados serão de suma 

importância, pois poderão revelar resultados positivos no desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos, assim como suas limitações. Contudo as oficinas de modo 

geral poderão revelar conflitos, diálogos, amizades e, a concepção do outro e de si, 

podendo fazer com que as crianças compreendam as regras dos jogos, tal como 

desmistificar que toda atividade pedagógica proposta pelo idealizador em meio aos 

jogos e materiais manuseáveis, é agradável na perspectiva do jogador. A intenção é que 

durante as apresentações das oficinas as intervenções do professor e dos idealizadores 

do trabalho surjam como força potencializadora para obtenção das contribuições acima 

citadas, e que esta, mesmo que de forma sutil possa ser presente na vida dos alunos para 

expor suas habilidades. 

 Palavras chave: Jogos e materiais manuseáveis, Oficinas, Habilidades. 
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BASIC MATH: TRAZENDO DE MANEIRA 

DINÂMICA E CRIATIVA O ENSINO DA 

MATEMÁTICA BÁSICA 
 

Luigi Palma Roos, Victor Campos Tavares, Enzo Moreira Paião, Déborah Raquel De 

Melo Garcia (Orientadora). 

 

Escola Palomar de Lagoa Santa 

Anos Finais do Ensino Fundamental  

Ciências Exatas e da Terra 

 

 Tendo em vista que a matemática básica é muito importante para qualquer área 

em que a matemática esteja presente e suas principais operações, nos do projeto Basic 

Math ao qual está sendo operado pela orientadora Déborah, nono ano da Escola Palomar 

de Lagoa Santa, devido ao Projeto de Iniciação Cientifica (PIC) decidimos criar um app 

que ajudasse nos estudos da mesma, produzindo de forma dinâmica e lúdica trazendo 

mais jovens para esse caminho integrando este conhecimento em algo hoje em dia 

muito utilizado, a tecnologia. Sendo este assunto algo de suma importância é preciso 

que haja maior incentivo para a geração de hoje em dia, tentando confeccionar algo 

mais atrativo para eles, mais diversificado, e variado do que nas salas de aula. Algo que 

enxergamos para o projeto seria mais e mais pessoas entrando profundamente na falta 

de informação do conteúdo, cada vez mais. Presumindo futuro em que esse projeto 

ajude muitos alunos e profissionais pelo mundo. Em relação ao programa pensamos em 

deixar extremamente convidativo e divertido sem qualquer complexidade para o uso. O 

protótipo que temos em mão ainda não corresponde totalmente ao que o grupo 

planejava, porem certamente serve como a base. O aplicativo, que será para aparelhos 

móveis, ainda não está disponível para download em nenhuma plataforma. 

 Palavras chave: Tecnologia e Aprendizado, Matemática Básica, Aplicativo. 
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PENSAR GLOBAL E AGIR LOCAL 
 

Nicolli Stefani de Almeida Souza, Kamila Cristina Moura Pena, Lucas Gabriel Ramos 

de Oliveira, Poliana Pinto Ribeiro Rezende (Orientadora), Vilma Aparecida Alves Silva 

(Coorientadora). 

 

Escola Municipal Américo Vaz da Silva 

Anos Finais do Ensino Fundamental  

Ciências Exatas e da Terra 

 

 Proporcionar o conhecimento e a conscientização dos alunos do 6º ao 9º ano do 

ensino fundamental acerca dos temas que envolvam meio ambiente e cidadania, 

desenvolvendo a construção de atitudes para a preservação e com o desenvolvimento 

sustentável. 

 Palavras chave: Meio ambiente, Captação da água das chuvas, Educação 

ambiental 
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XOR THE DOOR 

  

Pedro Augusto Gonçalves Gomes Amaral, Bruno Teles Galvão, Priscila Alcici 

(Orientadora). 

 

Colégio Pitágoras Cidade Jardim 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Exatas e da Terra 

 

 O trabalho se resume em criar um tipo de criptografia inquebrável para os 

serviços de comunicação como whatzapp e mensager, chamado "one time pad". Ele 

consiste em utilizar o binário da mensagem mas o binário de uma chave para se criar 

uma nova mensagem, desta vez criptografada. Ao se utilizar a mesma chave na 

mensagem criptografada, ela estará legível. 

 Palavras chave: XOR, Criptografia, Programação  
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EDUCPORTIFÓLIO- UMA FERRAMENTA DE 

REGISTRO 
 

Pedro Henrique Teixeira, Lauriano CecchinWarth (Orientador), Renata Cristine 

Conceição (Coorientadora). 

 

Escola Básica Professora Herondina Medeiros Zeferino 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Exatas e da Terra 

 

 O educportifólio é um aplicativo desenvolvido com fins educativos que permite 

ao professor registrar oralmente questões que acredita ser importante durante as aulas no 

celular, enquanto o programa transforma a fala em escrita, tornando-se assim um 

registro escrito arquivado. A ideia deste aplicativo partiu de um retorno de planejamento 

da supervisora da escola, em que foi observada esta demanda de documentar todo o 

processo de ensino aprendizagem e a partir dessa dificuldade de registrar em alguns 

momentos devido grande demanda de ações durante a aula. O aplicativo foi idealizado 

pelo Profº. Lauriano da Escola Básica Professora Herondina Medeiros Zeferino como 

parte do projeto Jovens Tutores de Programação, coordenado pela Iniciativa 

Computação na Escola/GQS/INCoD/INE/UFSC. Durante este projeto, os Jovens 

Tutores, Voluntários, alunos e professores da escola aprendem como fazer aplicativos 

com App Inventor. Participando dos treinamentos de programação e design desde abril 

de 2017 o aplicativo educportifólio foi projetado e implementado pelo professor de 

educação física da escola com a ajuda da equipe de profissionais da área de TI, os 

professores e bolsistas da UFSC, alunos da escola e a professora auxiliar de tecnologia 

educacional da escola. O aplicativo demonstra atingir com êxito a sua funcionalidade 

podendo ser utilizado para registrar momentos, falas, feedbacks considerados 

importantes em sala de aula para o processo de ensino aprendizagem. É importante 

ressaltar que o aplicativo só pode ser utilizado por celulares com sistema Android. 

 Palavras chave: Aplicativo, Registro, Professor. 
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UM MUNDO MAIS VISÍVEL 
 

Gabriela Santos da Rosa, Nathália Santos da Rosa, Eduardo Saraiva Cardoso, 

Guilherme Menezes de Amorim (Orientador), Lisiane Vanessa Murlick Bertoluci 

(Coorientadora). 

 

La Salle Canoas  

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Exatas e da Terra 

 

 Este trabalho tem como objetivo principal, auxiliar a acessibilidade e segurança, 

buscando o conforto para os deficientes visuais. Por meio da tecnologia usamos, mais 

especificamente, sensores ultrassônicos, placas Arduino, Bengala Roller e VibraCall. 

Nosso foco é direcionado à tecnologia da mecânica. A justificativa para desenvolver um 

trabalho como este, deve-se ao grande número de deficientes visuais que não se sentem, 

completamente, seguros e confortáveis ao usar os equipamentos comuns da atualidade, 

como a Bengala Branca. A importância de desenvolver um trabalho como este está 

ligado com a preocupação ao criar equipamentos e utilizar da tecnologia moderna para 

complementar os da atualidade, modificando e acrescentando novas peças, trazendo 

assim, a segurança e acessibilidade desejada por todos. O trabalho consiste em 

complementar a Bengala Branca, utilizada pelos deficientes visuais, adaptando-a para a 

Bengala Roller. Na parte inferior da bengala, um sensor ultrassônico vislumbra 

obstáculos com 50 cm de antecedência, fazendo com que a bengala vibre, e assim, os 

deficientes não batam nestes obstáculos. Ao visitar a ADEVIC - Associação dos 

Deficientes Visuais de Canoas - testamos os equipamentos e, com a avaliação dos 

deficientes visuais, melhoramos o equipamento e o adaptamos, solucionando assim as 

imperfeições que existiam na bengala, mantendo as vantagens ditas por eles. Levando 

em conta a necessidade dos deficientes visuais em ter um equipamento que permita-os 

melhorar a segurança no seu cotidiano, constatamos a importância deste trabalho 

 Palavras chave: Deficientes visuais, Sensor ultrassônico, Bengala 
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MEMBRANA FLEXÍVEL DE PVAC REFORÇADA 

COM NANOFIBRILAS DE CELULOSE 
 

Estela Zimmer Cardoso, Greice Conrad Rodrigues Sedrez (Orientadora), Vinicius 

Vargas de Castro (Coorientador). 

 

Colégio São José Pelotas 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Exatas e da Terra 

 

 Os adesivos base água de resina de PVAc (polivinil acetato), vulgarmente 

conhecidos como “cola branca”, são muito utilizados para aplicações de uso geral pois 

apresentam como vantagens a praticidade para o uso, um baixo tempo de secagem, 

formam uma união flexível, pouco abrasiva e transparente (LOPES, 2008).O PVAc é 

um polímero, uma substância que tem moléculas muito longas que se misturado com 

água boricada faz com que as moléculas se juntem, ficando grudadas (LANDIM, 

2011).A celulose é o componente majoritário dos vegetais, perfazendo 

aproximadamente a metade das madeiras tanto de coníferas, como de folhosas. Pode ser 

caracterizada como um polímero linear de alto peso molecular, constituído 

exclusivamente de -D-glucose. Devido a suas propriedades químicas e físicas, bem 

como à sua estrutura molecular, preenche sua função como o principal componente da 

parede celular dos vegetais (KLOCK e ANDRADE, 2013).A celulose nanofibrilada é 

uma matéria prima natural e renovável, uniforme e altamente cristalina obtida pelo 

processo de fibrilação mecânica de fibras de celulose, que gera uma desintegração da 

parede celular da madeira e modifica as suas propriedades estruturais e de superfície 

bem como as suas dimensões (SILVA et al., 2017).Silva et al. (2017) incorporaram 

nanofibrilas de celulose em folhas de papéis e concluíram que o aumento da dosagem de 

nanofibrilas, resultou em melhoria na resistência mecânica das folhas de papel 

produzidas.O trabalho consiste na produção de membrana compósita flexível com base 

no adesivo polimérico PVAc, reforçada com celulose nanofibrilada. O processo é 

baseado na formação de um material resistente e flexível, permitindo a aplicação na 

construção de materiais que necessitem resistência mecânica e flexibilidade como 

curativos para ferimentos e queimaduras. O diferencial é a obtenção de um produto com 

processo fácil e rápido, com baixo custo de produção e com uma ampla faixa de 

aplicações, além de ser composto de materiais biodegradáveis, atóxicos, quimicamente 

inertes e biocompatíveis. 

 Palavras chave: Celulose, Polivinil acetato, Membrana compósita flexível 
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BIOENSAIO DE GRÃO DE FEIJÃO 

UTILIZANDO RESÍDUOS DOMÉSTICOS: 

CONSTRUINDO CONHECIMENTO SOBRE A 

QUÍMICA VERDE 
 

Laura Carteri, Greice Conrad Rodrigues Sedrez (Orientadora), Ana Paula Souza Vieira 

(Coorientadora). 

 

Escola Mario Quintana 

Anos Finais do Ensino Fundamental  

Ciências Exatas e da Terra 

 

 Uma estratégia eficiente na contextualização do ensino e no desenvolvimento de 

práticas realizadas pela disciplina de química, são os resíduos gerados pela poluição 

doméstica, trabalhando assim com a química verde. São muitos os fatores da destruição 

continua do meio ambiente, sendo de extrema importância a inserção da educação 

ambiental na escola. O desenvolvimento de projetos de pesquisa realizado pelos alunos, 

permite uma maior autonomia e consequentemente uma melhor abordagem em relação 

ao ensino-aprendizagem. O objetivo do presente projeto é identificar o quanto a 

poluição doméstica afeta o solo, bem como prejudica o crescimento de plantas, aqui 

nesse projeto utiliza-se grãos de feijão. Tendo como base a poluição por detergente, 

sabão, alvejante e outros, foi possível perceber a toxicidade relacionada a poluição 

gerada em nosso cotidiano. Os testes realizados foram conduzidos em diferentes 

concentrações de poluição. Para analisar os possíveis danos, foram realizados ensaios de 

toxicidade, permitindo aos alunos, observarem a partir do crescimento, ou o não 

crescimento da planta, a cor escurecida da folha, por exemplo a atribuição a apropriação 

em relação a contaminantes. 

 Palavras chave: Química verde, Toxicidade, Poluição doméstica.  
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FOGÃO SOLAR  
 

Dário Victor Ferreira Castelo Branco, Nikassia Shayra Pereira Sousa Rodrigues, 

Elineuza Simião de Macedo (Orientadora). 

 

Escola Estadual Senador Hélio da Costa Campos 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Exatas e da Terra 

 

 Ao fabricarmos o fogão verificamos que o papel alumínio se desfazia muito 

rápido, com isso decidimos substitui-lo por um material mais resistente papel laminado 

da cor prata. Diante da crescente crise ambiental gerada pela degradação, 

principalmente devido ao uso de fontes energéticas poluentes, cada vez mais vem 

crescendo a necessidade da utilização de energia renovável em todo o mundo, tendo 

destaque para a energia solar, que pode ser aproveitada de diversas maneiras como: 

geração de eletricidade e cocção de alimentos. Este último tem como aspecto primordial 

a viabilização de energia limpa e renovável para a sociedade, combatendo os danos 

ecológicos causados pelo uso em larga escala da lenha e do carvão para o cozimento de 

alimentos. Umas das grandes vantagens do fogão é o aproveitamento da energia solar e 

o fato dele poder ser utilizada pelas comunidades mais carentes. Com esse intuito foi 

apresentado aos imigrantes Venezuelanos e teve uma boa aceitação. Outra vantagem é a 

não utilização de nenhum tipo de combustível sendo então um tipo de energia 

totalmente limpa e de baixo grau de dificuldade. As desvantagens é que não é uma fonte 

de energia perene. Sendo necessário um dia com poucas nuvens e muito sol, para um 

bom rendimento, pois sua potência não é tão alta como a dos fogões convencionais, 

podendo demorar. Existem basicamente três tipos de fogão solar: Parabólica, caixa e o 

modelo painel. 

 Palavras chave: Fogão solar, Sustentabilidade, Energia solar 
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RADIOASTRONOMIA: UMA PROPOSTA PARA 

UMA INCLUSÃO CIENTÍFICA E SOCIAL 
 

Vitor Augusto Resende Campos, Maíra Eugênia Augustinhaki, Bruna Eduarda Unser, 

Clementina Vergínia Andreolla Turmina (Orientadora), Gelson Leandro Kaul 

(Coorientador). 

 

Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Exatas e da Terra 

 

 Em algum momento de sua vida, você já parou e observou as estrelas, mesmo 

que por poucos minutos? Agora imagine que por um determinado motivo não 

enxergasse mais, como você imaginaria o universo? O que para as pessoas que 

enxergam é simples, para os cegos é muito mais complicado e difícil de compreender. 

Como a Astronomia utiliza principalmente de imagens para a compreensão do universo, 

deficientes visuais encontram dificuldades no estudo desta Ciência, e com isso a 

aplicação da Radioastronomia amplia a capacidade de observação do universo, através 

da captação de Ondas Eletromagnéticas emitidas pelos astros, e da utilização de antenas 

posicionadas adequadamente, que amplificam e modulam esses sinais com a ajuda de 

circuitos eletrônicos para nossa percepção, permitindo a análise de oscilações e 

fenômenos que ocorrem fora da órbita terrestre. Este trabalho visa apresentar o projeto 

Radioastronomia, uma proposta para a inclusão científica e social que tem como meta 

construir equipamentos que proporcionarão a abertura de novos mundos na vida de 

pessoas cegas e com baixa visão, elevando o aprendizado e criando espaço para novas 

dinâmicas de compreensão do universo, além da produção de materiais didáticos para 

auxílio em aulas de Física nos ensinos Fundamental e Médio, e dados para comparação 

com os registros visuais produzidos pelos telescópios do Polo Astronômico Casimiro 

Montenegro Filho, em Foz do Iguaçu, concretizando a inclusão científica e social por 

meio da Radioastronomia. 

 Palavras chave: Radioastronomia, Antena, Inclusão 
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REAPROVEITAMENTO DO ÓLEO: A 

RECICLAGEM QUE FAZ A DIFERENÇA 
 

Eliezer Gonzales Santos, Cleberton Camargos, Weny Gomes Santos, Menize Moreira 

Teixeira (Orientadora), Marcílio Alves De Oliveira (Coorientador). 

 

Escola Municipal Judith Abreu Oliveira - EJA 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Biológicas 

 

 A proposta de reutilização do óleo de cozinha usado vem da necessidade de 

evitar o descarte inapropriado do mesmo, que ocasiona a poluição do meio ambiente, 

podendo ser prejudicial a fauna e flora da região, contaminando a água e o solo, além de 

poder atrair pragas que podem causar doenças e danos para a sociedade, causando 

também o mau funcionamento das estações de tratamento de esgoto devido aos 

entupimentos das vias pluviais, e com isso prejuízos ambientais e econômicos. Cada dia 

que passa torna-se ainda mais necessária a elaboração de alternativas sustentáveis a fim 

de conscientizar a população quanto ao descarte incorreto do óleo usado, 

sustentabilidade e educação ambiental. Na fabricação de sabão caseiro, além do óleo, 

outros ingredientes foram usados para que ocorresse o processo de saponificação 

(reação química que torna possível a fabricação do sabão, também conhecida como 

hidrolise alcalina). A base utilizada nesse processo foi a soda cáustica (NaOH) ou 

hidróxido de sódio, que junto com um éster proveniente de um ácido graxo, no caso o 

óleo de cozinha usado, se transformou no sabão, foi utilizado também nessa receita a 

farinha de trigo dissolvida em água para auxilio no endurecimento, vale salientar que 

esse sabão é biodegradável, ou seja, é decomposto por micro-organismos presentes na 

natureza, o que reduz ainda mais os impactos ambientais. A receita utilizada foi 

escolhida dentre outras pelo fato de ter um modo de preparo simples e seus ingredientes 

serem fáceis de encontrar, visando a acessibilidade para toda a população, e sendo 

financeiramente viável podendo, inclusive, gerar renda extrafamiliar.  

 Palavras chave: Reaproveitamento, Óleo, Sustentabilidade 
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Oliveira Silva Lima (Orientadora), Gleicilene Resende Souza Aguiar (Coorientadora). 

 

Escola Estadual Manoel Antônio de Sousa 
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 O Cipó Mil Homens é uma planta com propriedades medicinais, que foi batizada 

pelo sanitarista Carlos Chagas. Ela é uma trepadeira herbáceas, com caule lenhoso e 

finos ramos, que dependendo da região pode ser popularmente conhecida como cassaú, 

papo de peru, jarrinha, patinho, entre outros. As principais propriedades advindas do 

consumo do chá de cipó de mil homens são: antissépticas, diuréticas, sedativas, 

digestivas, estomacais, antifebrífugas e analgésicas. O chá da planta cipó de mil homens 

é indicado para aliviar e tratar males como: convulsões; asma; distúrbios 

gastrintestinais; flatulências; febre; diarreia; cólicas menstruais e renais; vermes; azia e 

má digestão; depressão, insônia e ansiedade; distúrbios nos rins; sífilis; vírus fortes; 

gota; hidropisia; nevralgia, entre outros problemas. Nosso objetivo foi aprofundar no 

estudo desta planta, pesquisando o seus benefícios e formas de tratamento. 

 Palavras chave: Planta medicinal, Medicina alternativa, Tratamento natural 
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GRAVIOLA 
 

Ana Luiza da Silva, Leticia Millena Soares Neres, Vitória Grabriela Bernardes, Lucia 

Nunes Resende (Orientadora), Elisângela Ferreira Lima Silveira (Coorientadora). 

 

Escola Estadual Manoel Antônio de Sousa 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Biológicas 

 

 

 A graviola (Annonamuricata L.) é uma frutífera da família Annonaceae, 

originária da América Tropical, encontrada em diversos países da América, Ásia e 

África. No Brasil, a graviola é cultivada em vários estados principalmente no Nordeste. 

A graviola e uma fruta saborosa é rica em nutrientes. O fruto graviola é vendido, 

principalmente, para as agroindústrias e utilizada na fabricação de suco, iogurtes, 

polpas, geléias, sorvete, doces, enfim a fruta é bastante explorada pelos seus benefícios.  

De acordo com várias pesquisas e estudos além dos frutos, diversas partes da gravioleira 

são utilizadas na medicina como as folhas, o caule, a casca e sementes por conta de suas 

propriedades, mais recentemente, em busca de novos tratamentos e de novas substâncias 

que auxiliem no tratamento do câncer, substâncias existentes na graviola têm sido 

estudadas para o combate de alguns tipos de câncer. Conforme alguns estudos a graviola 

é um poderoso anticancerígeno, com substâncias dez mil vezes mais potente que a 

quimioterapia. No Instituto Nacional do Câncer, nos Estados Unidos, em 1976 foi 

comprovado que o poder quimioterápico da graviola sobre as células cancerígenas é dez 

mil vezes superior à Adriamicina (Substância tóxica de elaboração artificial). Muitos 

outros estudos têm sido realizados desde 1997, na Universidade de Purdue, em Indiana, 

Estados Unidos onde foi contatado o seu poder anticancerígeno, mas também: Protege o 

sistema esquelético, fortalece o sistema imunológico, melhora a saúde digestiva, 

aumenta a energia previne a hipertensão, protege o sistema nervoso, combate dores e 

vários outros males que ainda se encontra em estudos. A graviola promete grandes 

avanços na medicina conforme os estudos vêm mostrando. 

 Palavras chave: Graviola, Benefícios, Cura do câncer. 
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TRATAMENTO DE ESGOTO E SUBPRODUTOS 

UTILIZANDO ENZIMAS 
 

Jefferson Ferreira Da Silva, Francislei Gonçalves De Andrade, Orlando Marques Da 

Costa Junior (Orientador). 

 

Escola Estadual São Francisco de Assis 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Biológicas 

 

 Pesou-se 10g de fermento biológico seco instantâneo (Saccharomyces 

cerevisiae) e adicionou-se a cada erlenmeyers. Acoplou-se imediatamente um 

fermentômetro em cada frasco, pesou-se o sistema fermentativo em balança semi-

analítica e repetiu a pesagem a cada 30 minutos até o fim da fermentação. A mistura foi 

submetida a destilação. Após destilação sujeitamos o etanol ao teste de combustão. Para 

produção do adubo a parte sólida proveniente da destilação foi decomposta utilizando 

enzimas de microrganismos das fezes bovinas. O trabalho demonstrou que é possível 

realizar tratamento de esgoto através de enzimas, visto que se utilizou enzimas nas três 

etapas do tratamento. A Lemna se mostrou eficiente no tratamento de esgoto. A Lemna 

apresentou alta capacidade de reprodução em ambiente de esgoto. Devido quantidade de 

amido nota-se que é possível a produção de etanol a partir de Lemna utilizando enzima 

(amilase salivar) para degradar amido. A enzima se mostrou totalmente eficiente na 

quebra de amido, tornando-o disponível para fermentação. Como resíduo da 

fermentação alcoólica obteve-se celulose (12,83%), proteína bruta (34,27%) que foram 

utilizados para produção de adubo através de degradação por meio de enzimas liberadas 

pelos microrganismos presentes nas fezes bovinas. Conclui-se que enzimas são 

extremamente importante para tratamento de esgoto, e que são empregadas em todas as 

fazes do processo, sendo liberada por microrganismos ou introduzidas nas diferentes 

fazes de tratamento. São necessários mais estudos para descoberta de enzimas mais 

robustas para utilização no tratamento de esgoto. 

 Palavras chave: Enzimas, Lemna, Esgoto. 
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PROTEÇÃO DO EUCALIPTO VS RECICLAGEM 

PET 
 

Maine Fonseca Silva, Maria Luiza Reis Rodrigues, Kethllyn Sabrynna Rosa da Silva, 

Orlando Marques da Costa Junior (Orientador). 

 

Escola Estadual São Francisco de Assis 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Biológicas 

 

 Este trabalho tem como objetivo desenvolver um novo método de tratamento 

para Eucalipto utilizado em cercas, objetivando verificar problemas causados pelo 

tratamento tradicional, comparar o método tradicional de tratamento e método proposto 

no trabalho. A pesquisa foi dividida em três etapas: Avaliação bibliográfica dos riscos 

do Eucalipto tratado (ACC); Desenvolvimento do novo método de tratamento; 

Implantação e avalição dos métodos de tratamento (Convencional e Inovador). Utilizou-

se garrafas pet para tratamento do Eucalipto, as mesmas foram cortadas formando um 

cilindro, em seguida foram aplicadas aos postes de Eucalipto, para maior proteção e 

ajuste os cilindros foram submetidos a altas temperaturas para maior fixação, de acordo 

com circunferência dos postes foram selecionados diferentes tamanhos de garrafas pet. 

Após o novo método estar concluído os postes foram submetidos aos testes de campo. 

Em 10/06/2015 foram instalados 10 postes com método tradicional, 10 postes com novo 

método e 10 postes sem nenhum tipo de tratamento (Controle), simulando a dinâmica 

aplicada na construção de cercas paraguaias, os mesmos foram avaliados a cada 6 

meses. Visando reutilizar outro produto que descartado de maneira errada pode se tornar 

um problema ambiental a metodologia mais viável foi a utilização de garrafas pet no 

tratamento de Eucalipto, o material se apresentou resistente e de fácil aplicação. Até 

20/06/2017 foram realizadas 4 avaliações a cada seis meses, sendo que nas duas 

primeiras avalições nenhum dos métodos e controle apresentaram problemas. Na 

terceira avalição os métodos não apresentam problemas, porém no controle em 70% dos 

postes houve início de decomposição na parte em contado com a terra, provavelmente 

provocada por fungos de solo. Na quarta avalição 100% dos postes nos dois tratamentos 

não apresentaram problemas de qualidade, o controle apresentou 50% dos postes 

totalmente rompidos a nível do solo e 50% apresentou sinais de decomposição. O 

tratamento inovador em 24 meses se mostrou tão eficiente quanto o tratamento 

convencional, visto que 100% do controle já apresentou algum tipo de problema e os 

tratamentos estão intactos. Concluímos que Eucaliptos sem tratamento e inviável devido 

desgaste á curto tempo, e que o tratamento tradicional com ACC e viável do ponto de 

vista econômico, porém causando prejuízos para meio ambiente e seres humanos, 

conclui-se que o tratamento inovador se mostrou mais eficiente do ponto de vista 

durabilidade, custo, meio ambiente, ecológico e saúde pública. 

 Palavras chave: Eucalipto, PET, Ecológico. 
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PRODUÇÃO DE MDF A PARTIR DE FIBRA DE 

ABACAXI 
Miguel Augusto Nascimento Machado, João Darcio Reis Rodrigues, Orlando Marques 

da Costa Junior (Orientador), Flaviana Rocha Muniz (Coorientadora). 

  

Escola Estadual São Francisco de Assis 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Biológicas  

 

 O objetivo deste estudo foi produzir MDF a partir de fibra de abacaxi, 

objetivando verificar a qualidade e a resistência do MDF produzido e a qualidade da 

cola utilizada no processo. A pesquisa foi desenvolvida no município de Canápolis-MG. 

Para confecção do MDF, foram utilizadas cola a base de leite e folhas do abacaxizeiro, 

as folhas foram trituradas no processador utilizando água, cozidas (10 minutos) sobre 

pressão, após o cozimento as fibras foram submetidas a secagem utilizando luz solar. A 

cola foi obtida a base de leite (2L), adicionando vinagre (1L) para quebra de proteína e 

obtenção da parte sólida por meio de filtragem, em seguida utilizou-se bicabornato de 

sódio (20g) para reconstituir pH formando a cola.  Utilizou-se um molde de aço e prensa 

hidráulica para confecção das chapas de MDF, foi adicionado 300g de cola de leite à 

500g de fibra de abacaxi e prensado por 24 horas, em seguida a peça de MDF foi 

submetida a secagem sobre luz solar. Após as peças de MDF estarem prontas, foram 

submetidas aos testes descritos no objetivo. Verificamos que grande parte dessas fibras 

estão presente no município de Canápolis – MG. Visto a não utilização ambientalmente 

correta desse material, ele se torna um problema ambiental acarretando queimadas e 

utilização de grandes quantidades de defensivos agrícolas (Herbicida) para degradação 

desse material. O presente trabalho evidencia que é possível produzir MDF a partir de 

fibra de abacaxi. Segundo análise de qualidade, nota-se que o MDF produzido a partir 

de fibra de abacaxi é mais rústico que MDF convencional. No teste de resistência 

mecânica o MDF produzido a partir de fibra de abacaxi se mostrou mais resistentes que 

MDF convencional devido as fibras de abacaxi se aglomerarem melhor. Como 

demonstrado no teste de resistência nota-se que a cola de leite é extremamente resistente 

na aglomeração das fibras de abacaxi. O presente estudo conclui que é possível do 

ponto de vista econômico, ecológico e social produzir MDF resistente e de qualidade 

utilizando fibra de abacaxi e que a utilização de cola a base de leite torna o produto 

ecologicamente correto. Sugerimos novos testes para aperfeiçoamento da técnica. 

 Palavras chave: MDF, Fibra de Abacaxi, Cola de Leite. 
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OS TARDÍNGRADOS ANIMAIS QUE 

SOBREVIVEM DE FORMA EXTRAORDINÁRIA 
 

Ana Cristina Pilatti, Cássia Maria Carvalho M Moreira (Orientadora), Priscila Alcici 

(Coorientadora). 

 

Colégio Pitágoras Cidade Jardim 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Biológicas 

 

 Tardigrado também conhecido como urso d’água é um filho de microscópios 

animais. Seu nome significa “aquele que se move devagar” devido ao seu ritmo. Até o 

momento, foram descobertas mais de mil espécies deste animal. Eles são considerados 

super-resistentes, já que sobrevivem em condições extremas, congelamento e ebulição. 

Pesquisadores acreditam que ele poderá ser usado, no futuro, para proteger as células 

humanas. O seu gene, o difere e faz com que sobreviva extraordinariamente. Em 3007, 

um satélite da Agência Espacial Europeia lançou milhares de tardigrados no espaço e 

indicou que foram capazes de sobreviver e de reproduzir-se no espaço. É devido à esse 

comportamento incrível que desenvolvemos o nosso trabalho. 

 Palavras chave: Tardígrado, Sobrevivência, Gene. 
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O USO DA RADIAÇÃO ULTRA VIOLETA COMO MÉTODO 

ALTERNATIVO AO TRATAMENTO CONVENCIONAL DE 

ÁGUA: UM ESTUDO SOBRE OS TRIHALOMETANOS E 

SEUS MALEFÍCIOS À SAÚDE HUMANA 
 

Agatha Simeão Vasconcelos, Estéfani Santana Santiago, Luis Gustavo Santos Vieira, 

Pedro Gustavo De Sousa Rosa (Orientador). 

 

Escola Estadual João Rodrigues da Silva 
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 A má qualidade da água ingerida pelos habitantes dos países subdesenvolvidos 

ou em desenvolvimento é algo que vem preocupando a comunidade científica. A água 

contaminada e a falta de saneamento são responsáveis por cerca de 30% dos óbitos na 

América latina, índice seis vezes maior do que o das nações mais desenvolvidas. No 

Brasil, mais de 60% das internações hospitalares decorrem da falta de instalações 

adequadas de saneamento nas comunidades (Garrido, 2000). Atualmente diversos são 

os meios de tratamento e desinfecção da água onde o mais adotado em todo o mundo 

sempre foi o químico, sendo o Cloro, o principal agente oxidante utilizado, porém 

devido à recente descoberta de formação derivados clorados, como os THM’s 

(Trihalometanos), formados a partir da reação do Cloro, com matérias húmicas e 

proteínas dissolvidas na água, desencadearam-se estudos de métodos alternativos à 

cloração com os objetivos de substituição dos antigos métodos químicos e minimização 

da formação de precursores de THM’s e outros subprodutos com potencial cancerígeno. 

Ao contrário do método químico, a radiação ultravioleta atua fisicamente atingindo 

principalmente os ácidos nucleicos dos microrganismos, promovendo reações 

fotoquímicas, que inativam os vírus e as bactérias. A eficiência da desinfecção da 

radiação UV é maior para água de baixa turbidez e cor, pois depende da incidência da 

luz na lâmina d’água, sendo então a qualidade da água a ser tratada um importante fator 

na utilização deste processo tornando assim necessária a aplicação de técnicas como a 

eletro floculação, que consiste na aglutinação das impurezas por meio de correntes 

elétricas, ou seja tais impurezas são transformadas em flóculos maiores e mais pesados 

por meio da adição de coagulantes, tais como o sulfato de alumínio ou cloreto de ferro, 

juntamente ao óxido de cálcio (cal virgem), para que assim sejam separadas com maior 

facilidade da água. De acordo com Toda e Hirata (1999), na utilização de radiação UV 

pode haver a ocorrência indesejada da foto reativação, que é o reparo do dano 

fotoquímico ao DNA nos organismos sob irradiação de luz visível. Este mecanismo 

permite que microrganismos inativos se recuperem de uma dose sub-letal de luz UV 

administrada. Portanto a dose correta de luz UV é um importante parâmetro 

experimental. Diante dos argumentos supracitados, formula-se a elaboração de uma 

nova metodologia para o tratamento e desinfecção de água para abastecimento humano, 

a partir da utilização de métodos como a eletro floculação e a radiação ultravioleta, com 

afins de reduzir a formação de THM’s (Trihalometanos) que apresentam potenciais 

carcinógenos e, portanto, nefastos a saúde humana.  

 Palavras chave: Água, Trihalometanos, Radiação Ultra Violeta. 
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 NOVAS PERSPECTIVAS SOBRE A AIDS 
 

Thais Ramalho Passos, Ritiele de Souza Ferreira, Rosemeire Alves Magalhães 

(Orientadora). 

 

Escola Estadual Professor Carlos Lúcio de Assis 
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 O presente estudo aborda casos de pessoas imunes à AIDS na África e pesquisas 

relacionadas ao tratamento e prevenção. Uma vacina eficaz é um desafio para os 

cientistas, sendo consenso que serão necessários vários tipos de imunobiológicos para 

que haja um resultado eficiente. Foi possível averiguar que o tratamento da doença 

proporciona ao indivíduo melhora em sua qualidade de vida, e os avanços das pesquisas 

podem proporcionar a descoberta de novos medicamentos capazes de reduzir a carga 

viral. Embora os cientistas tenham avançado no conhecimento sobre o vírus e a forma 

de tratar os infectados, a única certeza sobre a doença continua sendo as formas de 

prevenção, principalmente o uso de preservativos, como a camisinha. Por isso, após as 

pesquisas o grupo elaborou duas hipóteses “os jovens da escola possuem consciência 

sobre a importância da prevenção contra o HIV?  Eles apresentam comportamentos de 

risco?”. O grupo realizou levantamento de dados sobre o comportamento sexual dos 

jovens da comunidade escolar através de pesquisa quantitativa utilizando questionário 

elaborado com perguntas e opções de respostas objetivas para explorar o 

comportamento sexual dos alunos dos 9º anos do ensino fundamental e 1º, 2º e 3º anos 

do ensino médio, cerca de 300 alunos. Dentre as informações coletadas destacaram-se a 

quantidade de alunos que já possuem vida sexual ativa e não utilizam preservativo 

durante as relações sexuais, cerca de 60 %.  Dentre as práticas sexuais a maioria ocorre 

através do contato vaginal, oral e anal. A internet é a primeira opção dos entrevistados 

para informações sobre sexo, os amigos e familiares são consultados por alguns jovens 

sobre suas dúvidas. A pesquisa demonstrou que muitos jovens já possuem vida sexual 

ativa e não possuem consciência sobre a importância do uso de preservativos. Avaliou-

se a importância da realização de um trabalho de conscientização sobre a importância 

do uso do preservativo para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e também 

a elaboração de abordagens sobre a ação do vírus no sistema imunológico. É relevante a 

divulgação e ampliação deste projeto para alcançar jovens em todo Brasil. 

 Palavras chave: AIDS, HIV, Imunidade. 
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ANÁLISE E COMPARAÇÃO DA AÇÃO DE 

SUBSTÂNCIAS NOS OSSOS 
 

Ana Clara Mesquita Peixoto, Yris Lobato, Priscila Mendes Silva (Orientadora). 

 

Escola Estadual Professor Carlos Lúcio de Assis  

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Biológicas 

 

 Os ossos são formados por tecido ósseo rico em cálcio, fibras de colágeno e 

proteínas. Possui funções de sustentação, proteção de órgãos e suporte aos músculos no 

movimento do corpo. Segundo o reumatologista Cristiano Zerbini nosso esqueleto ósseo 

precisa de proteção durante toda vida, sendo necessários exercícios físicos e uma 

alimentação equilibrada, pois existem alimentos ricos em nutrientes que podem 

melhorar a saúde dos ossos e alimentos que possuem substâncias que prejudicam a 

saúde dos ossos.Com o objetivo de demonstrar como algumas substâncias atuam na 

estrutura dos ossos o grupo realizou experiências com ossos de frango inseridos em 3 

amostras contendo água, vinagre e refrigerante Coca-Cola, respectivamente, por dias. 

Foi possível observar a ação destas substâncias nos ossos e concluir que o consumo 

excessivo de vinagre e refrigerante pode prejudicar a saúde dos ossos. Os resultados 

foram apresentados à comunidade escolar durante a feira de ciências em 2017. Nesta 

feira foi levantada a hipótese “refrigerantes de sabores diferentes irão apresentar o 

mesmo resultado nos ossos”. Portanto a pesquisa continua no intuito de apresentar os 

resultados e informações referentes ao efeito do consumo excessivo de determinados 

alimentos nos ossos.  

 Palavras chave: Ossos, Refrigerantes, Nutrição. 
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 O Concurso de Conhecimentos Científicos (C.C.C. 2018) é um concurso de 

ciência, lógica e matemática idealizado por Davi Kennedy e Juliana Melo. Este 

concurso tem como objetivo incentivar o estudo da ciência e identificar talentos da área, 

investindo nestes e fazendo-os prosperar. Com este concurso, estaremos favorecendo os 

estudos de Ciências Exatas e Naturais e também "ensaiando" para a OBMEP, olimpíada 

que possui bastante questões lógicas. 

 Palavras chave: Ciências, Concurso, Talentos.  
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DIVERSIDADE DE FUNGOS DEGRADADORES 

DE MADEIRA NO PARQUE ECOLÓGICO 

GENTIL DINIZ 
 

Ester Gomes Barbosa do Carmo, Kethelyn Aparecida Féliz, Ariane Maciel de Lima, 

Ana Paula dos Santos Sobrinho (Orientadora), Bárbara Júnia Vicente Silva 

(Coorientadora). 

 

Escola Estadual Roberto Fernandes 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Biológicas 

 

 O reino Fungi inclui organismos eucarióticos que se alimentam por absorção de 

nutrientes. Os fungos são importantes degradadores de madeira devido a sua capacidade 

de decompor os componentes químicos desse substrato. Dada a importância ecológica e 

econômica dos fungos degradadores de madeira e o pouco estudo sobre a diversidade 

desses organismos na região esse trabalho tem por objetivo coletar e identificar os 

espécimes que serão estudados segundo métodos tradicionais em micologia. O presente 

trabalho exibirá dados importantes de taxonomia e diversidade fúngica. 

 Palavras chave: Fungo, Decompositores, Madeira. 
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PERFIL SOCIAL DAS JOVENS MÃES DO 

DISTRITO DE AMARANTINA – OURO PRETO 
 

Bruna Joice Gregório, Gabriel Dias dos Santos, Weder Vicente Silva, Pedro Luiz 

Teixeira de Camargo (Orientador). 

 

Escola Estadual Professora Maria do Carmo Almeida 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Biológicas 

 

 Este trabalho tem como objetivo traçar o perfil social das jovens mães do distrito 

de Amarantina, Ouro Preto, haja vista que esta situação é uma das maiores causas de 

evasão da principal escola local. Para isso, realizou-se a aplicação de questionários 

semiestruturados a todas as atuais e futuras (grávidas) progenitoras do distrito com 

menos de 25 anos, buscando assim entender melhor como se deu esta situação. Entre as 

que responderam as perguntas aplicadas, 39,30% estão entre 15 e 19 anos, 

demonstrando como nesta faixa etária a gravidez parece acontecer com mais frequência 

que nos demais intervalos; em relação ao tom de pele, observou-se que 67,80% se 

declararam negras ou pardas, mostrando como esta situação é mais frequente entre as 

afrodescendentes, resultado esperado uma vez que a maior parte da comunidade 

periférica do país é de origem negra. Por último, notou-se que 50% das entrevistadas 

não possuem o Ensino Médio completo, demonstrando assim ser este de fato um 

problema importante de ser abordado com a comunidade escolar amarantinense. 

Podemos concluir que o número de jovens grávidas na comunidade pesquisada é 

numericamente relevante e que as negras e pouco escolarizadas são as maiores vítimas. 

Indica-se que os métodos de prevenção à gravidez sejam abordados mais 

frequentemente, assim como uma maior e melhor distribuição de preservativos 

masculinos e femininos no posto de saúde local. Nota-se ainda que situações como esta 

aqui pesquisada, são típicas de locais com políticas públicas de saúde deficitárias, como 

é o caso do município de Ouro Preto. 

 Palavras chave: Amarantina/Ouro Preto, Gravidez na Adolescência, 

Levantamento Socioeconômico. 
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UTILIZAÇÃO DA MARCELA DO CAMPO PARA 

O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

DERMATOLÓGICOS 
 

Fernanda de Araújo Nunes, Daiany Silva Moreira Vasconcelos, Amanda de Araújo 

Nunes, Hebert Leonardo Lehner (Orientador), Giselle Vaz de Sousa (Coorientadora). 

 

Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário e Florestal 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Biológicas 

 

 A planta Marcela do Campo (Achroclines atureioides) encontrada na região 

sudeste do Brasil, ainda muito pouco explorada, possui propriedades dermatológicas e 

medicinais. Tendo em vista as suas particularidades, o intuito do projeto é verificar a 

veracidade de algumas destas, como Fator de Proteção Solar e propriedades 

microbiológicas, iniciando o desenvolvimento de um Filtro Solar, bem como shampoo e 

sabonete. Para o desenvolvimento do projeto, foram realizadas quatro metodologias de 

extração, com concentrações distintas do extrato da planta e solvente. Inicialmente 

determinou-se as propriedades fotoprotetoras dos extratos. Para isso, o fator de proteção 

solar (FPS) foi determinado segundo metodologia in vitro proposta por Mansur et al. 

(1986), utilizando-se um espectrofotômetro UV/VIS (Shimadzu UV-1800). Os extratos 

foram diluídos até a concentração final de 2 μL/mL e as absorbâncias das soluções 

foram determinadas na faixa de 290 a 320 nm, com intervalos de 5 nm. O cálculo do 

FPS foi feito de acordo com o preconizado por Mansur et al. (1986). Foram alcançados 

resultados positivos, visto que seria necessário um Fator Proteção Solar acima de 6, 

como previsto na legislação. Após tais valores, foi iniciado o desenvolvimento um 

Protetor Solar, cuja função do extrato, seria complementar os valores de FPS e diminuir 

a quantidade de químicos que constituem os protetores solares comuns. Ao incorporar a 

base comum dos protetores ao extrato da planta, foi notado que os valores de FPS 

diminuíram, o que poderia indicar degradação do produto. Após testes, foi realizada 

leitura da base no espectrofotômetro e concluído que esta não possuía os níveis de FPS 

qual deveria, sendo necessária a utilização de uma base específica. Serão realizadas 

outras metodologias de extração e conservação dos extratos. Para isso, os compostos 

presentes na planta, responsáveis por absorverem a radiação UV e os fatores que podem 

ocasionar sua degradação serão investigados. Para a comprovação das propriedades 

microbiológicas, serão realizados testes, a fim de promover a sua utilização em 

shampoos e sabonetes. A planta Marcela do Campo pode ser utilizada no 

desenvolvimento de protetores solares. Conforme o avanço do projeto, é esperado que 

possa ser empregada em produtos dermatológicos. 

 Palavras chave: Marcela do Campo, Fator de Proteção Solar (FPS). Produtos 

Dermatológicos. 
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SEJA CONSCIENTE, CUIDE DO RIBEIRÃO 

ANHUMAS, DESDE A SUA NASCENTE! 
 

Kauã Gabriel Viana Marinho de Faria, Gabriel Henrique Evaristo, KelrolayniSthefany 

da Costa, Ana Alice Nogueira Rezende (Orientadora), Anderssom de Jesus Fernandes 

(Coorientador). 

 

Escola Estadual Coronel Casimiro Osório 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Biológicas 

 

 Hoje em dia, a escassez e o uso abusivo da água doce são uma realidade. Faz-se 

urgente e necessária a mobilização da sociedade por este problema que se agrava cada 

vez mais. A perspectiva ambiental consiste num modo de ver o mundo em que se 

evidenciam as inter-relações e a interdependência dos diversos elementos na 

constituição e manutenção da vida. Em termos de educação essa perspectiva contribui 

para evidenciar a necessidade de um trabalho vinculado aos princípios da dignidade do 

ser humano, evitando o desperdício e a poluição do bem mais precioso que temos, a 

água doce potável. À medida que a humanidade aumenta sua capacidade de intervir na 

natureza seguem tensões e conflitos quanto ao uso do espaço e de recursos hídricos em 

função da tecnologia disponível. Com isso, a escola tem a obrigação de trabalhar com 

seus alunos de forma a estimulá-los no desenvolvimento crítico e participativo sobre a 

educação ambiental, e cuidar da comunidade onde estão inseridos, assim utilizar meios 

que possam conscientizar todos dos cuidados para o meio onde vivem. Refletindo o 

problema da água mundial e vendo situação do Ribeirão Anhumas , que fica em torno 

da Escola Estadual Coronel Casimiro Osório,  em nossa comunidade, acredita-se que, 

há uma necessidade urgente de fazer chegar ao conhecimento e entendimento dos 

alunos que moram nos bairros, onde o Ribeirão nasce e deságua, da importância de 

diagnosticar  problema encontrados de poluição e assoreamento,  precisando  

conscientizar a comunidade de que devemos cuidar da natureza para termos uma vida 

melhor e ajudá-los perceber que, se não cuidarmos do lixo, nem economizarmos água e 

energia, seremos nós mesmos os prejudicados. 

 Palavras chave: Meio Ambiente, Conscientização, Ribeirão Anhumas 
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AS SENSAÇÕES 
 

Isabela Mendes Cristino, Rafaela Cordeiro Santos, Camile Nicole Almeida, Renata de 

Souza Capobiango (Orientadora). 

 

Escola Estadual Santo Antônio 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Biológicas 

 

 O trabalho vencedor II Feira de Ciências da Escola Estadual Santo Antônio tem 

como título “As sensações”. O projeto abordou oficinas temáticas sobre os cinco 

sentidos, levando o público as mais diversas sensações. Este trabalho foi desenvolvido 

por alunos do 8º ano do Ensino Fundamental orientados pela professora de Ciências e 

primeiramente apresentado aos discentes dos anos iniciais do ensino fundamental por 

meio de oficinas. Posteriormente este projeto foi vinculado a Feira de Ciências da 

escola, momento em que foram aprimoradas as oficinas utilizando recursos como 

modelos anatômicos elaborados pelos próprios alunos que representaram cada um dos 

cinco sentidos. Com intuito de agregar ludicidade a cada um dos cinco sentidos foram 

alocados elementos lúdicos para participação efetiva dos visitantes. Os alunos 

responsáveis pelo tema tato desenvolveram uma caixa de adivinhações, um tapete com 

várias texturas diferentes para os visitantes caminharem e sentirem as diversas 

sensações, e abordarem o tema leitura em Brile, expondo o alfabeto e livros em brile. Os 

alunos responsáveis pelo tema paladar realizaram degustações às cegas de diversos 

sabores para que os visitantes acertassem qual alimento estariam provando.  Já os 

alunos responsáveis pela audição desenvolveram um jogo da memória dos sons, 

utilizando caixas de fosforo com diversas sementes para que os visitantes ao balançarem 

a caixa identificassem seu par. Os alunos responsáveis pelo olfato desenvolveram 

atividades de identificação de cheiros às cegas, utilizando diversas substâncias com 

cheiros diferentes.  Todas as oficinas foram planejadas e executadas pelos próprios 

alunos e muito bem recebidas pelos visitantes. Hoje a oficina “As sensações” foi 

agregada ao projeto “Clube de Ciências” coordenado por alunos e uma professora com 

intuito de levar conhecimento cientifico ás escolas dos anos iniciais do ensino 

fundamental do município de Mirai, propiciando mais um momento de construção, 

partilha e empoderamento dos discentes na propagação de conhecimentos científicos. 

 Palavras chave: Ensino de Ciências, Ludicidade, Divulgação científica. 
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URS: UMIDIFICADOR REPELENTE 

SUSTENTÁVEL 
 

Lauany Tomaz Silva, Priscila De Carvalho Madeira, Rúbia Ribeiro Nogueira, Raquel 

Helena Alves Campos (Orientadora). 

 

Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Biológicas 

 

 A umidade do ar, também chamada de umidade atmosférica, é a quantidade de 

vapor existente no ar, ou seja, a quantidade de água no ar. O seu equilíbrio é de total 

importância, pois define a temperatura, climas, chuvas e, principalmente, a influência à 

saúde. Ter a umidade do ar estável, além de mais qualidade de vida, evita que você 

fique exposto a diversos vírus, doenças e problemas respiratórios. Por esse motivo, 

umidificadores de ar têm ganhado cada vez mais espaço nos lares, trazendo benefícios 

para toda a família. O umidificador de ar é um aparelho elétrico que tem a função de 

manter a umidade do ar, ou seja, ele repõe ao ar a umidade ideal para que o organismo 

humano se sinta confortável e não sofra com o ar seco do ambiente. Geralmente, sem o 

umidificador de ar, o ar fica seco por diversos motivos como, por exemplo, com a 

chegada do frio, altitudes, excesso de poluição, ar condicionado muito gelado bem 

como em algumas estações do ano. O ar muito seco e a falta de umidade podem ser 

prejudiciais à saúde e ocasionar diversos problemas: tosse seca, chiado no peito, olhos 

irritados, dificuldade para respirar, agravamento de alergias, problemas respiratórios, 

garganta seca, cabelos rebeldes, rinites e incêndios. Para o homem, o nível satisfatório 

de umidade de ar é entre 40% e 70%, de acordo com informações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Algumas regiões do Brasil costumam ser mais afetadas, são 

elas o Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) e 

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo). Para não sofrer 

mais com os problemas respiratórios e todos os malefícios que o ar seco traz, o presente 

projeto teve como objetivo desenvolver o Umidificador Repelente Sustentável – URS, 

um umidificador acessível, de baixo custo, para inovar, amenizando-se dois grandes 

problemas da atualidade: doenças respiratórias e as doenças provocadas pelos mosquitos 

Aedes Aegypti, outro grande problema que assola a população brasileira com a chegada 

do Verão. Este aparelho umidificador e repelente, apresenta excelente custo-benefício, 

consome pouca energia e possui longa durabilidade, além de ser um ótimo aliado ao 

combate às doenças: Zika Vírus, Dengue, Febre Amarela e a Chikungunya. 

 Palavras chave: Sustentabilidade, Inovação, Doenças 
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ELABORAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE 

GELADINHO DE KEFIR SABORIZADO COM 

FRUTOS DO CERRADO 
 

Ana Luiza Teixeira da Silva, Helen Cristina Correa, Valeria Bispo Teixeira, Talita Coeli 

Dangelis de Aparecida Ramos (Orientadora). 

 

Escola Estadual José Evangelista França 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Biológicas 

 

 A bebida láctea Kefir é resultante da fermentação de uma população estável de 

microrganismos presente em grãos de Kefir. Por ser um alimento probiótico funcional, 

seu consumo está associado a vários efeitos benéficos para a saúde, entre eles, a 

melhoria do funcionamento do intestino e do sistema imunológico. Na literatura 

também é apontado seu efeito antitumoral, de digestibilidade de proteínas, lactose, 

dentre outros.  Apesar de existir um mercado aberto aos alimentos funcionais, o Kefir 

ainda é pouco conhecido no Brasil. O objetivo deste trabalho foi elaborar e avaliar a 

aceitabilidade de um produto à base de kefir saborizado com frutos do cerrado bem 

como divulgar à comunidade escolar os benefícios da utilização deste produto. Para tal 

foi elaborado um geladinho de leite fermentado a partir de grãos de Kefir nos sabores de 

cagaita (Eugenia dysenterica), pequi (Caryocar brasiliense) e graviola 

(Annonamuricata). Posteriormente foi realizada a avaliação sensorial e a apresentação 

dos dados obtidos em um projeto pedagógico, com a distribuição orientada dos grãos 

para a comunidade escolar. Observou-se que as formulações que apresentaram maior 

nota pelos julgadores foram os de sabor pequi, seguido de graviola e cagaita. A 

excelente aceitação do geladinho também demonstrou que a grande maioria das pessoas 

não conheciam o kefir, os frutos citados e nem seus benefícios. Assim este estudo pôde 

incentivar o consumo deste produto por meio da divulgação e informações à 

comunidade escolar, e assim auxiliar no avanço da melhoria nutricional da população 

para o proveito dos benefícios à saúde que este alimento propicia. 

 Palavras chave: Grãos De Kefir, Probiótico, Análise Sensorial. 
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AQUAPONIA: (RE)CICLAGEM DE NUTRIENTE, 

REDUZINDO IMPACTOS, REUTILIZANDO 

ÁGUA E CRIANDO CONSCIÊNCIA 

AMBIENTAL 
 

Gustavo Luis Silva Rodrigues, Davi Augusto de Oliveira da Silva, Matheus Matias 

Ferreira Martins, Matheus Wilhen de Oliveira Glicério (Orientador), Alliny Cristine 

Lopes Hipólito (Coorientadora). 

 

Escola Municipal Maria José Campos Dias 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Biológicas 

 

 Houve primeiramente questionamentos da participação do ser humano no 

ambiente, como está sendo destruído o meio ambiente, como a natureza se mantêm em 

equilíbrio e o que poderíamos fazer para ajudá-la, além do que já é feito ou proporcionar 

que essas informações cheguem a outros lugares. Foi decidido então trazer o conceito de 

hidroponia, porém com finalidade da Reciclagem das fezes de peixes, fazendo então um 

sistema chamado de Aquaponia. Dentro desse sistema pensamos no aproveitamento do 

solo e a Redução dos impactos da produção de hortaliças e peixes e o Reaproveitamento 

da água na ciclagem.  Reuniram-se durante alguns dias no contraturno escolar para 

discutir em grupo, assistir vídeos sobre aquaponia, desenhar, planejar e montar o 

projeto. Após a escolha adaptou-se, um pequeno modelo de aquaponia, para a 

amostragem do ciclo homeostático da natureza onde ocorre a ciclagem de nutrientes, 

sendo reaproveitado durante esse ciclo reduzindo a utilização do solo e do custo de 

produção de vegetais e peixes ornamentais, sem precisar de adição de fertilizante como 

no caso da hidroponia comum ou acerto de solo.  Puderam concluir que através da 

aquaponia como meio de produção de peixes e hortaliças, reduziria recursos naturais 

para produção de ambos, reciclando nutrientes através do processo de nitrificação feito 

pelas bactérias presentes na argila expandida, transformando a amônia em substrato 

nitrogenado consumível pelas plantas e reutilizando a água em todo processo. Para os 

alunos foi de grande valia o trabalho em grupo a revisão de diversas matérias dentro das 

ciências da natureza, o conhecimento de métodos de culturas de hortifrúti, 

desenvolvimento da consciência ambiental, e do pensamento crítico, além de apresentar 

o projeto aos colegas da escola trazendo curiosidades aos discentes e apresentando 

conceitos como cuidado ao meio ambiente, importância das bactérias, dos peixes entre 

outros. Para os professores participantes foi bom para crescimento e envolvimento em 

projetos, integração com grupo de trabalho, busca do ensino-aprendizagem, reforço de 

conteúdos e busca por novos conceitos e atualização sobre meio ambiente, cuidados, e 

formas de ensino diferenciado, enriquecendo os alunos com novos conceitos.   

 Palavras chave: Aquaponia, Meio Ambiente, Ciclagem de nutrientes. 
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PROJETO HORTA UM LABORATÓRIO A CÉU 

ABERTO 
 

Carolina Santos Barbosa, Jean Lucas Augusto Amaral, Júlia Marques, Fernanda Soares 

Rodrigues (Orientadora), Adriano Breguncci Pontello (Coorientador) 

 

Escola Municipal Professora Carmelita Carvalho Garcia,   

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Biológicas 

 

 O trabalho realizado nas aulas de ciências com alunos de 8º ano da Escola 

Municipal Professora Carmelita Carvalho Garcia- Ibirité MG, no qual atuou em uma 

área e a transformou na Horta da Escola, desenvolvido ao longo de 2017 o preparo, 

manutenção, plantio e colheita. O objetivo era demonstrar através do projeto a 

importância das hortas da cidade; promover a educação ambiental (EA) e buscar 

integração dos alunos de inclusão. A aula na horta era semanal para realizar o trabalho, 

sendo preparação do solo e dos canteiros, manutenção arrancar as pragas, tiriricas, 

plantação de sementes e mudas diversas, doadas e a colheita no qual era repassada aos 

alunos e levada a cantina da escola. Utilizava ferramentas de horta/ jardinagem e cada 

turma realizava a atividade em 50 minutos, tendo todas elas tarefas parecidas. Assim o 

aluno tinha contato com a rotina da horta a fim de promover a valorização desse grupo 

econômico. Demostrava a cada ida a horta como preservar e conservar o ambiente, não 

era impossível e sim prazeroso, buscando aliar-se a EA. Além de desenvolver temas: 

horta orgânica, plantas não convencionais (PANC) e compostagem. Contudo foi 

possível ter uma integração com os alunos de inclusão, no qual começaram a participar 

mais ativamente das atividades realizadas na horta e em sala de aula, com um maior 

empenho e interesse, sempre relacionando na Horta. Como resultado conseguimos ter a 

horta orgânica, organizada apenas com doação da comunidade, isso nos trouxe uma 

aproximação e envolvimento com avós, pais dos alunos. Demonstrando a importância 

das hortas para o município, a ponto dos alunos se interessarem em ter a própria horta 

em casa. Abordagem de temas como PANC, conhecida por muitos alunos, mas não 

sabiam da sigla usada; Ter um discurso ambiental como ponto importante nas aulas. E 

os alunos inclusos ou aqueles com dificuldade de relacionamento e cumprimento das 

atividades se saiam bem na horta e conseguiam cumprir todas as atividades propostas. 

Tendo a educação ambiental como base para esse trabalho. Com o sucesso a atividade 

na horta terá continuidade e será voltada para a área de Ciências Tecnologia e Sociedade 

(CTS). 

 Palavras chave: Horta na Escola, Educação Ambiental, Inclusão. 
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POTENCIALIDADE DO ÓLEO DE SOJA COMO 

UMA DAS MATÉRIAS PRIMAS NA 

FABRICAÇÃO DO PNEU 
 

Murilo Cesário da Costa, João Emanuel Zilli dos Santos, Claudio Ferreira Nogueira, 

Maisa Gonçalves da Silva (Orientadora), Raquel Fernandes Gonçalves Machado 

(Coorientadora), Ramon Pinheiro de Oliveira (Coorientador). 
 

Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia  

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Biológicas 

 

 Neste projeto, busca investigar a potencialidade do óleo de soja como uma das 

matérias primas a serem agregadas durante a fabricação do pneu, pesquisando os 

impactos desta adição, descobrir as vantagens e desvantagens desse novo tipo de pneu. 

Esta proposta se justifica, considerando o elevado consumo de borracha em escala 

mundial, bem como de derivados de petróleo que é agregado à borracha, como os 

principais componentes na produção da banda de rodagem, a parte que fica em contato 

constante com o solo. Os derivados de petróleo são produtos não renováveis, obtido 

através da extração, a proposta é a utilização de uma matéria prima renovável, de 

origem natural, o que poderia ser reposta mediante plantio. Outro argumento que 

endossa a pesquisa é a possibilidade de aquecimento da economia, na área agrícola, um 

dos principais responsáveis pelas transações comerciais no nosso país, tendo como base 

uma nova destinação da produção de soja. A questão que orienta a pesquisa é: “Como 

fabricar pneu eficientes, considerando o desempenho da banda e rodagem e 

economicamente viáveis, considerando seu custo, agregando óleo de soja na sua 

fabricação?”. Iniciou-se o processo de pesquisa, mediante levantamento bibliográfico, 

assim como a parceria com as montadoras de pneus as quais vêm testando a tecnologia. 

Para a fase de análise estipulou-se algumas características a serem analisadas, como 

temperatura e aderência ao solo. Como resultado dos levantamentos feitos até o 

momento, temos que o pneu a base do óleo de soja, a partir de testes se revelou mais 

sustentável, econômico, e neutro em carbono, e também, macio nas mais variadas 

temperaturas, ajudando assim na flexibilidade do pneu, deixando-o mais aderente ao 

solo, atendendo ao pedido do mercado consumidor, por apresentar mais conforto ao 

trafegar com o mesmo. 

 Palavras chave: Pneu, Óleo de soja, Vulcanização. 
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 A pesquisa desenvolvida pelos participantes do grupo busca investigar possíveis 

propostas para minimizar ou eliminar, algumas das situações cotidianas observadas e 

que prejudicam a preservação do meio ambiente. Observamos que ocorre descarte 

incorreto de lixo orgânico em nossa cidade e, percebendo o aumento do acúmulo deste 

material em diferentes locais, propomos construir um biodigestor anaeróbico que 

acelera o processo de decomposição de matéria orgânica. No biodigestor anaeróbio os 

produtos resultantes do processo de decomposição se apresentam na forma gasosa como 

biogás e na forma líquida como chorume que, pode ser usado como biofertilizantes. A 

geração de biogás a partir de lixo orgânico é uma alternativa sustentável à utilização de 

gás de cozinha, uma vez que reaproveita o potencial energético de dejetos orgânicos 

antes de seu descarte. Este projeto consiste na construção de um biodigestor caseiro, 

capaz de gerar biogás a partir de dejetos orgânicos descartados no dia-a-dia. O 

biodigestor é uma câmara na qual ocorre um processo bioquímico denominada 

fermentação anaeróbia, ou seja, não utiliza o oxigênio em seu processo, e que tem como 

resultado a formação de biofertilizantes e produtos gasosos, principalmente o metano e 

o dióxido de carbono. O biodigestor é construído com um tanque plástico equipado com 

duas saídas, sendo uma destinada à extração do biogás produzido e a outra para os 

resíduos líquidos do processo. A construção do biodigestor foi utilizando materiais de 

fácil acesso e baixo custo de modo a tornar o projeto acessível por qualquer pessoa que 

deseje possuir um biodigestor caseiro. Ressaltamos, ainda, que a montagem deste 

produto é simples. A eficiência do biodigestor será averiguada medindo-se a duração da 

chama produzida pelo mesmo. 

 Palavras chave: Biodigestor, Anaeróbico, Sustentável. 
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 Este trabalho tem como objeto de estudo os telhados verdes que, segundo nossas 

revisões bibliográficas, são edificações caracterizadas pela aplicação de cobertura 

vegetal em construções como prédios e casas. Em nossos estudos, analisamos três tipos 

de telhados verdes: extensivo, intensivo e semi-extensivo. A pergunta que ampara a 

realização desta pesquisa é: “Quais a possibilidades de construir e implantar um telhado 

verde na estrutura de uma construção de Uberlândia?”. Para responder esta pergunta, foi 

feito um levantamento dos tipos de telhado verde existentes e suas particularidades. 

Então, estudaremos as possibilidades de implantação de um telhado em uma estrutura já 

existente. Como produto final, pretendemos implantar um telhado verde na estrutura de 

uma construção de Uberlândia, como uma banca, estação ou ponto de ônibus. Por 

objetivarmos a implantação do telhado em uma construção consideravelmente pequena, 

optamos à priori por construir um telhado do tipo extensivo. Essa proposta de pesquisa 

justifica-se por contribuir com a redução de alguns tipos de poluição (como a chuva 

ácida) e pelo fato de existirem poucas áreas verdes na nossa cidade. O suporte 

metodológico empregado na pesquisa esteve amparado prioritariamente na revisão 

bibliográfica, assim como em entrevistas com profissionais de engenharia civil. Até o 

momento, obtivemos resultados parciais baseados no nosso levantamento bibliográfico. 

Nesses estudos, pudemos observar que o telhado verde filtra a chuva ácida, mantém a 

temperatura ambiente agradável promovendo conforto térmico e contribui para a 

redução do fenômeno de ilhas de calor. Os principais objetivos da pesquisa são 

aumentar as áreas verdes da cidade, reduzir os problemas de chuva ácida e ilhas de 

calor, citados anteriormente, e contribuir para a divulgação dessa proposta sustentável 

 Palavras chave: Arquitetura Sustentável, Telhado Verde, Sustentabilidade. 
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 O projeto tem como finalidade comparar a taxa de crescimento de hortaliças 

levando em consideração um ambiente mais propício ao seu desenvolvimento, visando 

melhorar nossos métodos de cultivo e irrigação para potencializar o crescimento das 

mesmas. Para tal pesquisa, construiremos uma estrutura de proteção para os canteiros e 

um sistema de irrigação eficiente que funcione a partir de um temporizador. A pesquisa 

embasa-se partindo de consultas bibliográficas, que se fundamentam no preparo do solo, 

escolha das espécies para cultivo, técnicas de plantio e combates sustentáveis.  

Primeiramente realizamos a recuperação do solo de nossos canteiros, pois estavam 

compactados e cheios de plantas daninhas. A recuperação dos canteiros consistiu na 

retirada da camada superficial do solo (cerca de 10 a 20 cm) e a adição de serragem, 

esterco e terra preparada. A partir do solo recuperado faremos então a seleção das 

espécies de plantas a serem cultivadas. Levando em conta que em nossa escola existem 

muitos alunos com algum tipo de deficiência, pensamos em criar um espaço de 

interação onde seria possível despertar os sentidos do corpo humano, como visão, tato, 

paladar, olfato e audição ao entrar em contato com nossa horta. Sendo assim, a pergunta 

que nos motiva é: “É possível criar um ambiente sustentável e agradável que desperte os 

sentidos humanos?”. Para responder tal pergunta, selecionamos determinados tipos de 

espécies a serem plantadas em cada um de nossos canteiros, de forma que em cada local 

seja possível sentir o canteiro de alguma maneira, seja ela pelo toque, cheiro, gosto, 

formato ou som que a planta emite. 

 Palavras chave: Recuperação de Solos, Agricultura Sustentável, Sentidos 

Humanos. 
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 Somos alunos da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de 

Uberlândia, participamos de um grupo de pesquisa que tem como eixo norteador a 

sustentabilidade, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Inovações Tecnológicas – GEPIT. 

As pesquisas desenvolvidas pelos participantes do grupo buscam investigar possíveis 

alternativas, as quais poderão contribuir para minimizar ou eliminar, algumas das 

situações cotidianas observadas e que prejudicam a preservação do meio ambiente. 

Atentos observamos o descarte incorreto de pallets em nossa cidade, percebendo o 

aumento do acúmulo deste material em diferentes locais, principalmente terrenos vagos; 

acreditamos que descartados desta forma, eles podem se tornar ‘abrigo’ para diferentes 

aracnídeos, por exemplo escorpiões, bastante comuns em nossa região. Esta realidade 

nos preocupada, sendo assim, começamos a pensar em possibilidades de interferir e 

modifica-la, fundamentados no conceito de sustentabilidade, acreditando que o uso 

inteligente de recursos pode suprir as necessidades atuais das pessoas, sem 

comprometer futuras gerações, pretendemos investigar formas de aproveitar os pallets 

para a confecção de móveis diferenciados. Encontramos diferentes adaptações à língua 

portuguesa desta palavra de origem inglesa, em sua maioria corretas, registros indicam 

que o mesmo foi patenteado em novembro de 1939; foram utilizados em diferentes 

atividades no período da segunda Guerra Mundial, porque facilitavam o transporte, 

manuseio e armazenagem de cargas. Atualmente, as empresas utilizam os mesmos para 

contribuir com a organização de espaços destinados a estoques, os pallets se adaptam 

perfeitamente em empilhadeiras, e ao usá-los ocorre uma diminuição de danos e perdas 

causados nos produtos estocados. A pergunta que orienta nossa pesquisa é “Quais as 

possibilidades de utilizarmos pallets para a fabricação de mobiliários sustentáveis e com 

um designer que os tornem diferenciados?” Encontramos pallets em madeira, plástico 

ou metal; percebemos a predominância dos confeccionados em diferentes tipos de 

madeira, sendo utilizado com maior predominância o pinus, consideramos nesta 

diversidade a importância na etapa em que selecionaremos os materiais para 

confeccionar nosso mobiliário; nossa fundamentação quanto às normas para a confecção 

de mobiliários, atentos à ergonomia dos mesmos e considerando os diferentes tipos de 

testes necessários para comprovar a qualidade e resistência dos mobiliários que 

pretendemos produzir.   

 Palavras chave: Pallets, Moveis diferenciados, Sustentabilidade. 
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 Nosso projeto tem como objetivo montar um protótipo de carro movido à 

eletricidade. Vamos utilizar um carrinho de controle remoto movido à gasolina para ter 

uma boa simulação de como seria tal adaptação. A proposta seria a redução da poluição 

produzida pelos carros nas cidades, principalmente o CO2 liberado pelos motores 

combustores. Tal pesquisa embasou-se em estudos bibliográficos, onde vimos a grande 

quantidade de doenças respiratórias causadas por tal poluição. Os motores a combustão 

sob condições normais oferecem um bom desempenho de acordo com sua função, 

fornecendo quilômetros de serviço, porém com o tempo eles apresentam um desgaste 

das partes que se movimentam e que estão sujeitas ao atrito. Além disso, com o tempo 

as atividades com esse motor podem se tornar impraticáveis, ou mesmo ter um custo 

muito alto para mantê-lo em funcionamento. Existem dois tipos de motores a 

combustão: o de combustão interna e externa. Os motores de combustão externa são 

aqueles onde a queima de combustível ocorre fora do motor, sendo motor a vapor um 

exemplo disso. Nesse caso, a queima do combustível que ocorre externamente para o 

aquecimento da caldeira é responsável por gerar o vapor, e este vapor movimenta os 

pistões do motor. O motor de combustão externa chegou a ser testado em vários 

veículos: locomotivas, navios, carros e motos. Porém, devido ao seu peso e volume, ele 

acabou sendo inviável para veículos pequenos como motos e carros. Assim, ele ficou 

restrito a utilização industrial, naval e ferroviária. Os motores de combustão interna 

utilizam o princípio que os gases se expandem quando são aquecidos. Controlando essa 

expansão de gases, nós temos pressão que será utilizada para movimentar alguma parte 

da máquina, tendo assim a transformação de energia de calor em energia mecânica no 

motor da máquina. Sendo assim, a pergunta que nos norteia é: “É possível adaptar um 

carro movido a combustão para ser um carro elétrico 

 Palavras chave: Combate a poluição, Carros adaptados, Motor elétrico. 
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 Esse projeto tem como foco a economia e reutilização de recursos naturais 

gastos durante o banho. Esta pesquisa se justifica, considerando que os recursos naturais 

estão cada vez mais escassos, priorizaremos neste trabalho a análise da economia de 

água e energia, então pensando nisso, iniciou-se o processo de criação de protótipos que 

possibilitassem uma solução, ou que pelo menos minimizassem os impactos causados 

por esse consumo, indispensável, considerando a higiene pessoal, que causa um 

problema de ordem mundial, quando se contabiliza a quantidade de recursos gastos 

diariamente. A pergunta que nos motiva, realizar esta pesquisa é: “Como construir um 

viabilizar uma real economia de recursos gastos durante o banho?” Para isso, iniciamos 

a pesquisa com a leitura de artigos que nos auxiliassem na fabricação do protótipo. Até 

o presente momento definimos a análise do impacto da instalação de uma caixa d’agua 

que aqueça a água por meio da luz solar, similar aos aquecedores e a instalação de 

sensores, um de presença e outro de pressão, que cortariam o fluxo de água, em 

momentos específicos, como durante o processo de ensaboar o corpo, pensando assim 

na economia de energia e água utilizados no banho. Nosso objetivo com esse projeto é 

diminuir o consumo de água e energia, de modo a proporcionar um impacto 

significativo na conta gasta nas residências, possibilitando assim acesso a esse recurso 

por mais tempo. Considerando os testes realizados, em pequena escala, obtivemos bons 

resultados quanto a potencialidade dos sensores. Já o aquecimento da água, não foi 

possível testa-los. Como a proposta de pesquisa ainda esta sendo desenvolvida, 

obtivemos apenas considerações parciais, mas que já se apresentam favoráveis, tendo 

como parâmetros os objetivos elencados. 

 Palavras chave: Reutilização, Chuveiro, Água. 
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 Somos alunas da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de 

Uberlândia, estamos cursando o sexto ano do ensino fundamental no Programa para 

Jovens e Adultos com Formação Inicial e Continuada PROEJA-FIC, e iniciamos nossa 

participação em um grupo de pesquisa da instituição: Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Inovações Tecnológicas – GEPIT. O eixo norteador para as pesquisas dos alunos 

integrantes deste grupo é a sustentabilidade, por isso investigamos possibilidades de 

ações alternativas e sustentáveis, as quais poderão contribuir com a preservação do meio 

ambiente, minimizando os danos causados por diferentes ações do homem. Em nossa 

região tem sido crescente o plantio de cana de açúcar para atender as necessidades de 

usinas de produção de álcool e açúcar. Para além de nossa preocupação com as 

alterações no clima e da qualidade do ar, pensamos sobre a destinação dada aos resíduos 

provenientes da produção destas usinas. Refletimos se poderíamos identificar um 

possível aproveitamento para a grande quantidade do resíduo da moagem da cana de 

açúcar. Atentos observamos o quanto o consumo de copos de plástico descartáveis é 

significativo, em diferentes reuniões, festas, e até mesmo nos horários de lanche em 

nossa escola e outras na cidade. E aliado a este consumo a pequena quantidade do 

aproveitamento dos mesmos em processos de reciclagem. A questão que formulamos 

para nossa pesquisa é: Como podemos aproveitar a fibra do bagaço da cana de açúcar 

para a produção de pratos e copos que poderão ser usados em substituição aos de 

plástico descartáveis? Pretendemos fundamentar nossas ações em referenciais de 

pesquisas já desenvolvidas, investigando possíveis combinações de materiais e 

substâncias que os tornariam resistentes e confiáveis para o fim ao qual se destinam e 

assim poderíamos contribuir para a redução do uso destes utensílios em diferentes 

espaços 

 Palavras chave: Fibra do bagaço de cana de açúcar, Sustentabilidade, Utensílios 

recicláveis 
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 O uso de descartáveis plásticos aumenta a cada dia em todo o mundo, elevando 

os níveis de poluição ambiental. O plástico demora cerca 450 anos para se decompor no 

solo, trazendo um acúmulo excessivo dos mesmos ao ambiente. Plásticos usados no 

cotidiano se descartados de forma incorreta podem chegar a oceanos a lugares 

indesejados prejudicando a fauna marinha local por exemplo. Considerando estes 

fatores, decidimos pesquisar, possibilidades de redução da poluição causada por objetos 

plásticos, em nossas leituras descobrimos então que a maioria da poluição plástica é 

causada por descartáveis plásticos como copos, canudos e pratos, com isso analisamos 

as possíveis maneiras de minimizar este impacto, pensando na substituição do plástico 

como matéria prima. A solução encontrada é baseada na substituição dos recipientes 

descartáveis por comestíveis. O que justifica nosso projeto é o fato de a produção desses 

canudos causarem um impacto para a redução da poluição causada pelos mesmos 

descartáveis. Após a produção dos canudos queremos analisar o impacto da técnica de 

produção para a fabricação de copos e pratos também comestíveis, assim reduzindo 

ainda mais a poluição causada pelos mesmos. Logo temos então como objetivo 

principal produzirmos de forma sustentável canudos comestíveis e assim reduzindo 

então a poluição causada pelos mesmos no meio ambiente. Neste texto apresentaremos 

a análise feita na fabricação de canudos comestíveis que substituem os descartáveis. No 

levantamento bibliográfico encontramos estudo realizados nesta linha de pesquisa, 

considerando a obtenção destas informações, dos canudos comestíveis já produzidos, 

estudaremos a sua composição, buscando a confecção própria deste produto, tendo 

como finalidade substituir o comercializado atualmente, que também possa 

perfeitamente substituir os descartáveis. Iniciamos o processo de contato com a empresa 

canadense que detém a patente de fabricação do produto analisado, para estabelecermos 

parcerias de pesquisa. Pensando nas utilizações dos canudos percebemos que existem 

diversas variáveis que influenciam diretamente na produção deles, fatores que 

determinaram os testes a serem realizados. Os canudos devem suportam diferentes 

temperaturas dependendo do líquido que está sendo ingerido, não pode gerar sabor ao 

líquido ingerido, caso o mesmo seja saborizado, o mesmo, deve possuir um sabor 

agradável ao paladar.  

 Palavras chave: Comestível, Sustentável, Descartáveis. 
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 Fazemos parte de um grupo de pesquisa da Escola de Educação Básica da 

Universidade Federal de Uberlândia, chamado Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Inovações Tecnológicas - GEPIT, cujo eixo norteador para as pesquisas é a 

sustentabilidade; somos alunos do oitavo ano do ensino fundamental, na escola Escola 

Estadual Clarimundo Carneiro – EECC, uma das escolas parceiras no grupo. Pensando 

uma forma de despertar o interesse das pessoas pela reciclagem afim de minimizar o 

impacto de resíduos ao meio ambiente, propusemos em nossa pesquisa a construção de 

protótipo de uma lixeira inteligente, capaz de realizar a separação automática de dois 

resíduos sólidos: metal e vidro. Pretendemos, com nossa pesquisa, contribuir para a 

redução na média diária atual de geração de lixo no Brasil, é de 1,152 kg por habitante; 

nas grandes capitais brasileiras esse montante cresce ainda mais, Brasília é a campeã 

com 1,698 kg de resíduos. Algumas pesquisas informam que anualmente, o Brasil 

produz em média, 76 milhões de toneladas de lixo, aproximadamente 383 kg por 

pessoa. De todo esse material 30% poderia ser reciclado, mas a reciclagem tem 

acontecido somente para 3% desse total. A questão que atualmente motiva nossa 

pesquisa é “Quais práticas se constituiriam significativas ao incentivo de parcerias 

público-privadas para viabilizar a implementação de protótipo de lixeira inteligente para 

coleta seletiva de resíduos?”. Nesta etapa da pesquisa pretendemos investigar em 

referenciais teóricos, fundamentação tanto para solucionar algumas dificuldades na 

identificação de um dos tipos de resíduos sólidos, quanto para ampliar a capacidade de 

armazenamento destes resíduos. Pretendemos investigar possibilidades de incentivar as 

intenções de usuários pela utilização da máquina, oferecendo ao mesmo uma proposta 

de benefício, que denominamos de moeda verde, obtido pela conversão do material 

reciclado depositado na máquina em ganhos propostos pelas instituições parceiras. 

Prevemos a realização de testes com a finalidade de otimizar a ativação do sensor de 

movimento, o armazenamento dos resíduos de vidro minimizando a quebra dos mesmos 

e principalmente para o favorecimento da utilização de nossa lixeira sustentável 

 Palavras chave: Protótipo de lixeira inteligente, Sustentabilidade, Parcerias 

público-privadas 
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REDUÇÃO DA TEMPERATURA AMBIENTE EM 

CONSTRUÇÕES POR MEIO DA MODIFICAÇÃO 

DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NA 

FABRICAÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO. 
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 Este projeto tem como foco proporcionar maior conforto térmico a partir da 

redução da temperatura ambiente por meio da fabricação de telhas de fibrocimento 

sustentáveis, consideramos a modificação da matéria prima, de modo a substituir as 

fibras por fibras naturais, deste modo, estudo está relacionado ao eixo de 

sustentabilidade. Ao elaborar uma telha à base de fibras naturais, buscamos que essa 

seja tão eficiente quanto uma telha normal e que proporcione além de resistência e 

durabilidade, redução na temperatura ambiente para obter-se conforto térmico. As fibras 

naturais, além de serem biodegradáveis possuem várias vantagens em relação às fibras 

sintéticas: são boas conservadoras de energia, abundantes, possuem baixo custo baixa 

densidade, não são prejudiciais à saúde e possibilitam a incrementação da economia 

agrícola. Desta forma, chegamos à seguinte questão: “Como poderíamos amenizar a 

temperatura ambiente a fim de proporcionar conforto térmico a partir da modificação 

ecológica da matéria prima de telhas de fibrocimento?”. O levantamento bibliográfico 

nos possibilitou compreender que as telhas atualmente comercializadas, possuem suas 

fibras sintéticas, obtidas a partir de produtos químicos, extraídos de petróleo ou carvão. 

Por serem originadas de fontes não renováveis, ao contrário das fibras naturais, as fibras 

sintéticas não são uma boa opção. Na revisão da literatura, encontramos artigos sobre os 

tipos de telhas, impermeabilizantes, propriedades físicas como por exemplo tração, 

trocas térmicas, diferentes tipos de fibras (naturais, sintéticas e artificias). Investigamos 

a partir destes dados testes a serem realizados, de modo a possibilitar a definição da 

durabilidade e resistência, capacidade de redução de temperatura, vantagens e 

desvantagens, potencial de desempenho, do protótipo o qual fabricaremos nos próximos 

meses. Como impacto da realização desta pesquisa, pretendemos obter uma telha de 

fibrocimento sustentável que seja tão eficiente quanto as convencionais, em relação à 

durabilidade, resistência, custo e que proporcionem maior redução na temperatura 

ambiente, de modo a proporcionar maior conforto térmico, deste modo, esperamos obter 

uma redução do alto consumo de energia relacionada com o alto uso do ar 

condicionado. 

 Palavras chave: Conforto térmico, Telhas Fibrocimento, Temperatura Ambiente. 
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ESTUDO DA POTENCIALIDADE DO EXTRATO 

ETANÓLICO DA SENNA ALATA PARA 

TRATAMENTO DE FUNGOS DERMATÓFITOS E 

EXTERMÍNIO DAS LARVAS DE Aedes Aegypti 
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Furtado (Orientador), Antonio Carlos Jacinta Lobo (Coorientador). 
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Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Biológicas 

 

 A eficiência do extrato etanólico, pomada e talco do fedegoso (Senna alata L.) 

para tratamento antifúngico nos alunos e comunidade da escola MDB, teve o objetivo 

de avaliar a eficiência do extrato, pomada e talco e sua potencialidade antifúngica e 

larvicida. Considerando o fedegoso possuem propriedades antifúngicas nos tratamentos 

de dermatófitos, responsáveis pelo maior número de casos de infecções micóticas. A 

proposta dessa pesquisa foi centrada em estudos envolvendo os problemas relacionados 

com o pano branco (Pitiriase) o pé de atleta, frieira (Bromidrose), unheiro (Paroníquia), 

chulé e como clareador da pele em manchas de melasma no rosto, manchas escuras na 

pele (Acantose nigricans), como também, o extrato etanólico foi utilizado como 

larvicida no combate às larvas dos mosquitos Aedes aegypit. A pesquisa foi centrada 

com base nas necessidades comuns por meio da observação do cotidiano do indivíduo 

pesquisado. Buscou-se avaliar o progresso dos constituintes do fedegoso (extrato 

etanólico, pomada e talco) com 35 alunos e 15 funcionários, para fim de acompanhar o 

progresso e eficiência do objeto estudado. O preparo do extrato vegetal foi obtido a 

partir de partes vegetativas (folhas) utilizando método de Itako et al.(2008).Os 

constituintes do extrato etanólico, pomada e talco produzido com fedegoso 

apresentaram resultados significativos para uso tópicos como um poderoso antifúngico 

e como o larvicida atuou como uso de diferente inseticida disponíveis para o controle do 

vetor no mercado. Dessa forma, o fedegoso como extrato etanólico deve ser vista como 

uma ferramenta eficiente e complementar á vigilância para redução de criadouros de 

larvas do Aedes Aegypit contribuindo para direcionar medidas nos programas de 

vigilância em saúde, diante do cenário de epidemias de dengue, Zika e chycungunha no 

qual a região norte do Brasil se encontra atualmente. 

 Palavras chave: Fedegoso (Senna alata L.), Antifúngico, Bioensaio. 
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DOS ALUNOS DA ESCOLA VANDA DA SILVA 
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 Índice de Massa Corporal (IMC): razão entre massa (g) e estatura (m) ao 

quadrado é utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para classificar os 

indivíduos em magros, normais ou obesos e relacionar a saúde da pessoa com riscos de 

doenças ligadas a obesidade, ao risco cardíaco e a saúde mental. Realizamos o 

levantamento do IMC dos alunos da escola estadual Vanda da Silva Pinto em Boa Vista 

- RR para mensurar o estado nutricional da escola. Utilizamos o método de Queiróga 

para medir a estatura e a massa foi obtida em uma balança. Calculamos o IMC dos 

alunos e comparamos com a tabela da OMS: normal (18,5 a 25), ideal (22 a 25), 

magreza grave (<16), magreza moderada (16 a 17), magreza leve (17 a 18,5), Sobrepeso 

(25 a 30), obesidade grau I (30 a 35), obesidade grau II (35 a 40) e obesidade grau III (> 

40); executamos a Análise de Variância dos alunos de 9 turmas e verificamos que não 

houve diferenças (p=0,6068); classificamos os alunos de acordo com IMC: 75,42% 

(Normal), 17,88% (Ideal), 1,12% (Magreza Grave), 2,79% (Magreza Moderada), 

10,71% (Magreza Leve), 9,50% (Sobrepeso) e 0,56% (Obesidade Grau I). A 

porcentagem de indivíduos fora do peso desse estudo (24,58%) é próxima aos 

resultados encontrados em estudos semelhantes. Portanto, pouco mais de 25% dos 

alunos necessitam de uma orientação quanto a busca de um peso mais adequado, 

fazendo-se necessário desenvolver um acompanhamento a esses alunos a fim de garantir 

uma melhor qualidade de vida 

 Palavras chave: Obesidade, IMC, Saúde. 
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A COMPOSTEIRA COMO DESTINO CORRETO 

PARA OS RESTOS ALIMENTARES DE NOSSA 
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 O aumento populacional e o consequente aumento na produção de lixo exigem 

alternativas acessíveis para o seu descarte. Uma solução é a compostagem com 

possibilidade do uso do produto resultante como adubo nas produções vegetais. A 

compostagem é um processo que transforma a matéria orgânica do lixo em adubo. Esse 

adubo pode ser utilizado na agricultura, em jardins e plantas. O lixo orgânico, muitas 

vezes, é deixado nas ruas, rios e matas, poluindo o meio ambiente, e favorecendo o 

desenvolvimento de insetos e bactérias que acabam transmitindo doenças aos seres 

humanos. O objetivo do nosso projeto é dar um destino adequado a mais de 50% dos 

resíduos alimentares de nossa unidade escolar e incentivar os alunos a separarem o seu 

lixo doméstico, fazendo a compostagem desses resíduos. Com o processo da 

decomposição geram-se dois tipos de adubo: o composto e o líquido. O composto é uma 

mistura de resíduos orgânicos que proporciona nutrientes para o solo; e o líquido, pode 

ser utilizado para regar plantas, hortas e jardins. Iremos utilizar o adubo composto para 

o preparo do solo a fim de plantar verduras e legumes. Já o adubo líquido oferece 

muitos nutrientes a estas hortaliças e será utilizado para regá-las. Essas hortaliças 

retornarão a cozinha e serão utilizadas na merenda escolar, beneficiando assim, a escola 

como um todo. 

 Palavras chave: Composteira, Meio Ambiente, Resíduos Alimentares. 
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 Com a disciplina de química no oitavo ano, foi desenvolvido a proposta de 

introduzir com os alunos a problematização, observação, experimentação e 

sistematização do conteúdo, explicando sobre a valorização em relação a sua 

participação na construção do conhecimento, fazendo com que a aprendizagem se torne 

mais significativa. Como pesquisador, acredita-se que, ao incluir a pesquisa como parte 

do seu trabalho, o professor será capaz de criar e recriar conhecimentos próprios da 

atividade discente e docente. Novas metodologias que visam tornar o ensino de química 

mais atraente e eficaz ao aluno, merecem ser revistos e planejados de maneira a superar 

as dificuldades enfrentadas pelos alunos. Todo esforço para garantir que o aluno consiga 

resolver problemas, sendo autônomo e reflexivo e que participe de decisões da 

sociedade. Este projeto foi desenvolvido em conjunto com um aluno e a professora, visa 

ensinar e orientar as pessoas sobre a problemática que é a poluição da água e a questão 

de seu reuso. Logo após as pesquisas, dar aulas para diferentes séries, para que desde 

cedo as pessoas já saibam que a poluição da água é algo prejudicial a tudo e todos e 

demostrar que a formas de diminuir o índice de óleos prejudiciais a água, sem que afete 

a nós e ao meio ambiente. Este assunto é mais estudado em séries anteriores e por isso a 

aula será dada a pessoas mais novos, com o propósito de auxilia-los tanto no momento 

em que o conteúdo é dado quanto me seu futuro, para se tornarem adultos melhores, 

mais conscientes, mais críticos e mais responsáveis em sua vida futura. 

 Palavras chave: Esponja, Antipoluição, Meio Ambiente. 
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O USO DE TIC´S NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM PARA A DIVISÃO CELULAR 
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 A pesquisa tem por objetivo principal investigar a partir da percepção dos 

alunos, o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) utilizadas pelos 

professores na disciplina de Biologia. Estudos apontam que autilização das tecnologias 

na sala de aula ajudam alunos com deficiência, otimiza o tempo na sala de aula, permite 

a aprendizagem a qualquer hora e qualquer lugar, melhora a comunicação, entre outros 

fatores. A metodologia da pesquisa foi de caráter exploratória, cujo instrumento 

utilizado foi montagem de maquetes com as fases da divisão celular (Mitose) e depois 

com o auxílio do computador foi realizado um vídeo com as referidas fases. O trabalho 

foi realizado com alunos de 8° ano. Ao final da pesquisa foi possível concluir que a 

utilização das TIC pelos professores na sala de aula ainda é muito pequena, mesmo 

sabendo que o uso das tecnologias é imprescindível, uma vez que essas tecnologias 

fazem parte do cotidiano dos alunos. Dessa forma, se faz necessária uma capacitação 

aos professores para que eles estejam cientes da importância do uso e aptos para 

apropriar-se destes recursos de forma segura e contínua, utilizando-os como um recurso 

facilitador no processo de ensino-aprendizagem. 

 Palavras chave: TIC, Ensino Fundamental, Ensino de Biologia. 
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 A falta de água é um dos graves problemas mundiais que pode afetar a 

sobrevivência dos seres humanos. O uso descontrolado, o desperdício e o crescimento 

da demanda são fatores que contribuem para intensificar a escassez de água potável no 

planeta. Pensando em uma maneira de ter um maior controle do gasto dessa água 

desperdiçada, observando o consumo deste recurso natural, mapeando os pontos mais 

críticos de falta de água em pelotas e, compreendendo o processo de filtragem e 

reaproveitamento de água (água subterrânea, água da chuva, etc.), analisando o 

problema de escassez de água de forma local, regional e também global, 

conscientizando sobre o problema de escassez de água, portanto, o projeto centra-se em 

apresentar uma alternativa sustentável de reuso da água para auxiliar as comunidades de 

baixa renda na região de Pelotas. A razão do desenvolvimento deste projeto centra-se na 

necessidade de reaproveitar a água e purificá-la, uma vez que é um recurso que é 

esgotável e sua escassez pode causar grande impacto ambiental e econômico, 

principalmente nas populações urbanas de baixa renda. Com a construção destes filtros 

pensa-se em tornar a água pura, límpida e inodora, eliminando impurezas e 

microrganismos, tornando possível o seu reuso. Assim, conclui-se que o filtro de 

carvão, elimina as impurezas e que a radiação da lâmpada ultravioleta (UV), age na 

água neutralizando os microrganismos, além de ser uma alternativa sustentável para o 

reuso da água. No modelo experimental há encanamentos que integram os filtros aos 

reservatórios de plástico que transportam a água através de canos e fazem o 

armazenamento da mesma. 

 Palavras chave: Escassez de água, Sustentabilidade, Filtro de água. 
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DESENVOLVIMENTO DE BIOPRODUTOS A 

PARTIR DO ÓLEO RESIDUAL 
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Araújo Junior (Orientador). 

 

Centro Territorial de Educação Profissional da Região Metropolitana 
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 Com base em muitas pesquisas buscamos dentro da nossa própria sociedade o 

problema ambiental causado pelo óleo. O óleo residual é um dos maiores poluentes da 

água, estima-se que somente 1% dele seja reutilizado. 1 litro do óleo que vai pela 

tubulação, além de entupir os canos, contamina 1 milhão de litros de água, quantidade 

consumida por um ser humano em 14 anos. O óleo quando entra em contato com a 

água, cria uma película que interfere na passagem de luz, retardando o crescimento 

vegetal, e impede a transferência de oxigênio, o que impede a vida nesse sistema, e 

quando entra em decomposição libera gás metano para a atmosfera, agravando o efeito 

estufa. Diante desse dado esse trabalho foi feito visando diminuir a poluição, impedindo 

que esse óleo chegue aos rios ou seja descartado de forma incorreta e mostrar as pessoas 

que pode ser simples e trazer benefícios aos próprios se fizerem esse reuso pois os 

resultados obtidos foram produtos economicamente viáveis, com valores abaixo do 

mercado e que atendem ao propósito sustentável. Dessa forma buscamos as melhores 

formas de reutilização desse resíduo, para que ele não entre em contato com o meio 

ambiente. Fizemos um estudo e observamos que o óleo residual pode ser transformado 

em diversos produtos, tais como: gloss labial, tinta, vela e creme hidratante, entre 

outros. Mediante a coleta e reutilização propostas pelo projeto, o óleo deixa de ser um 

problema ambiental. O óleo residual, muitas vezes inibiu uso de água nos bioprodutos, 

resultando assim como fonte de prevenção da poluição dos recursos hídricos, esses 

indispensáveis para a vida no planeta. 

 Palavras chave: Óleo, Bioprodutos, Reutilização. 
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 El agua es considerada como el líquido vital para el ser humano, el 97% es agua 

salada lacual permanece enelocéano y solo el 2.5% que existe enlatierra es agua dulce. 

Debido a lapocacantidad de aguadulce que nos queda, elhombreha implementado varias 

formas de aprovechar este recurso y una de las más utilizadas es lapotabilizacióndel 

agua. La potabilización es unproceso que se lleva a cabo sobre cualquieragua para 

transformarlaen agua libre de bacterias y apta para el ser humano. Gracias a 

estosfactores nos dispusimos a analizar e investigar la problemática de este recurso. La 

hipótesis: “EnEncarnaciónel agua pasa por procesos de potabilización que permiten a 

losciudadanostener agua en condiciones optimas para beber”; Se planteanlassiguientes  

Preguntas, Genérica: ¿Cuál es lacalidaddel agua que se consume enlaciudad de 

Encarnación?, Específicas: ¿Qué componentes químicos se utilizan para potabilizarel 

agua?, ¿Cómollegael agua ensunivel de potabilidadenloshogares de Encarnación?, 

¿Conocenlosencarnacenos sobre lacalidaddel agua que consumen?; se 

proponenlossiguientes objetivos, General: Investigar lacalidaddel agua que se consume 

enlaciudad de Encarnación, Específicos: Describirlos componentes químicos que 

potabilizanel agua, Analizarelproceso de potabilizacióndel agua enEncarnación, 

Describirelconocimiento que tienelaciudadanía sobre lapotabilidaddel agua que se 

consume enloshogares. Se espera colaborar conlapreservación de este recurso es 

lapotabilizacióndel agua es decir someter al agua a procesos físicos y químicos de modo 

a reutilizarlay  así poder cuidar elmedio ambiente. 

 Palavras chave: Potabilidaddelagua, Composicionquimica, Daño por 

compuesquimicos. 
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 A água é um bem vital para manutenção da vida e na utilização de atividades de 

higienização, produção de alimentos e diversas outras aplicações, contudo, processos 

como lavagem de roupas demandam uma elevada quantidade do líquido precioso, 

gerando águas cinzas que, em muitas vezes, são aproveitadas apenas para higiene de 

ambientes rústicos. Nesse sentido, pensando na viabilização de tecnologia acessível e 

replicável nas comunidades do semiárido, o referido projeto de pesquisa atenta para 

estudo da atividade clarificante das sementes de Adenanther apavonina L. no tratamento 

de águas cinzas provenientes de lavadoras de roupas. Para isso, utilizou-se sementes 

trituras de Adenanther apavonina L. em diferentes quantidades (m1 = 0,5g … m5 = 

2,5g) agitadas sob dois intervalos de tempo (t1 = 5min e t2 = 10min) e períodos 

distintos para avaliação do material sedimentado (6hs e 12hs). Assim, as análises 

demonstraram aplicabilidade da tecnologia no tratamento de águas cinzas provenientes 

de lavadoras de roupas e o Coeficiente de Determinação (R21 = 0,9906, R22 = 0,9880, 

R23 = 0,9817, R24 = 0,9800) evidenciou a veracidade da equação que comprova a 

tecnologia. 

 Palavras chave: Águas cinzas, Adenanther apavonina L., Clarificação. 
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Taina Melo Mendonça, Layane Beatriz Santos dos Reis, Natalia Murta de Lima 

Dornelas (Orientadora) 

 

Escola Estadual Sandoval Soares de Azevedo 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Biológicas 

 

 Os índices de qualidade de água são importantes ferramentas utilizados para 

monitoramento dos recursos hídricos por permitem leituras rápidas sobre as 

características do ecossistema em análise. Com isso atuam facilitando o trabalho de 

órgão de fiscalização e, inclusive, incluindo as comunidades ribeirinhas no processo de 

controle da qualidade da água. Diante disso, esta pesquisa teve por objetivo pesquisar 

sobre índices biológicos capazes de serem utilizados para o monitoramento da qualidade 

da água de bacias hidrográficas localizadas no município de Ibirité, MG e propor o uso 

e interpretação destes índices pela comunidade de uma Escola Estadual da região.  Na 

primeira fase da pesquisa foram feitos estudos bibliográficos e trabalhos de campo para 

o levantamento dos potenciais bioindicadores da qualidade da água existentes nos 

cursos d’água de Ibirité, além de pesquisas com a palavra chave “plantas 

antimicrobianas”, uma vez que muitas plantas atuam como bioindicadores ambientais.  

Então, adaptações foram feitas no índice biológico “Biological Monitoring Work Party 

Score System (BMWP)” proposto por Junqueira et al. (2000). Para perceber a eficiência 

do índice biológico proposto nesta pesquisa foram feitos monitoramentos, através de 

aulas práticas dentro da disciplina de Ciências da natureza de uma escola pública de 

Ibirité. Os testes iniciados indicaram resultados semelhantes entre o índice BMWP 

original, além de resultados semelhantes entre os estudantes que aplicaram o protocolo 

de análise rápida da qualidade da água. Foram analisados os 39 artigos encontrados com 

a palavra chave “plantas antimicrobianas” percebendo o potencial das plantas 

Eupatorium odoratum, Rosmarinus officinalis, Astronium fraxinifolium e 

Stryphnodendron adstringens. Pode-se perceber, até o momento, que é possível leituras 

rápidas sobre as características da água através de índices biológicos, principalmente 

quando estes são utilizados por comunidades escolares do entorno dos cursos d’água. 

 Palavras chave: Plantas medicinais, Índice BMWP, Protocolo de análise da 

margem 
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PROCESSO DE PRODUÇÃO DO QUEIJO 

ARTESANAL II 
 

Alline Viviane Barros Batista, Bianca da Silva Nascimento, Laura Julia Gonçalves 

Lupp, Vanessa Aparecida Oliveira (Orientadora), Fabíola Cristina Fonseca 

(Coorientadora) 

 

Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro 

Anos Finais do Ensino Fundamental  

Ciências Biológicas 

 

 O queijo artesanal está presente na mesa da grande maioria dos mineiros. Sua 

importância regional vai além do valor alimentar, sendo considerada uma manifestação 

cultural. Fato que lhe rendeu o título de patrimônio cultural de Minas Gerais e o 13º 

bem imaterial do Brasil. Tanta pompa não é à toa, além da variedade de texturas e 

sabores, o queijo é um alimento milenar rico em proteínas, lipídios, carboidratos, sais 

minerais, cálcio, fósforo e vitaminas A e B. Outro fator que corrobora vem do modo de 

produção que passa de pai para filho, sendo diversas vezes imprescindível à economia 

familiar. Entretanto a população, apesar que apreciar tal alimento pouco sabem sobre 

seu modo de produção, sua história, sua variedade de sabores e os benefícios á saúde. 

Sendo o objetivo deste trabalho o aprofundamento do conhecimento sobre o tema e 

exposição do mesmo de forma a manter viva a cultura de produção de queijos na nossa 

região. Para tanto na primeira versão do projeto o enfoque foi o processo produtivo e as 

transformações dos ingredientes envolvidos. Nesta segunda versão buscou-se ampliar os 

horizontes através de pesquisas bibliográficas sobre os vários tipos de queijos e seus 

benefícios. Em especial a Muçarela; Ricota; Provolone e o Queijo Minas. Como 

resultado foi possível observar que não há apenas um tipo de processo de produção. 

Sendo que alguns podem ser considerados exóticos com inclusão de fungos, bactérias 

ou até mesmo larvas de moscas. O que não desmerece seus benefícios que vão desde a 

ingestão de baixas calorias (Cottage) ou altas calorias (Parmesão) até o fortalecimento 

de ossos, auxílio no tratamento de hipertensão, enxaqueca, insônia, entre outros.  

 Palavras chave: Benefícios, Queijo, Artesanal. 
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O MISTERIOSO MUNDO DOS FENÔMENOS 

METEOROLÓGICOS 
 

Carlos Eduardo Leopoldino Santos, Kevin Lucas Fernandes Ferreira, Vagner Chanter 

Silva Santos, Janaína de Fátima Vargas (Orientadora), Ana Carolina Freire 

(Coorientadora). 

 

Escola Estadual Alberico Ferreira Naves 

Ensino Médio ou Técnico 

Engenharias 

 

 Considerando que mudanças climáticas são informações relevantes para a 

população e que causa muita curiosidade tanto nos dias quentes, quanto nos frios, 

juntamente com o aprendizado que foi obtido pelo estudo de temperatura na 

termodinâmica construímos uma Miniestação Meteorológica feita com Arduino, 

materiais reciclados, display LCD, sensor de temperatura e sensor de umidades. Com a 

intenção de medir temperaturas, umidade e velocidade do vento. Sendo uma maneira 

ecológica e interessante de entrar no mundo maravilhoso da Engenharia. O maior 

interesse quando este trabalho foi realizado é orientar os pequenos produtores de nossa 

comunidade evitando grandes percas em suas plantações devido a questões climáticas. 

Os seus dados são utilizados para a previsão do tempo e para a caracterização do clima. 

O custo das estações meteorológicas profissionais é muito alto, decidimos criar uma 

estação que unisse pequenos custos e resultados de qualidade. As informações coletadas 

pela estação meteorológica de baixo custo serão compartilhadas via internet no site do 

colégio, onde estarão disponíveis em tempo real. No fim da construção, dos cálculos 

realizados e de todo o empenho, obtivemos bons resultados, com o bom funcionamento 

de todos os instrumentos e uma maior cultura geral acerca da meteorologia. Com o 

Índice de Conforto Climatérico aprendemos a “brincar” um pouco com a matemática e 

impressionou-nos a capacidade de cálculo dos computadores, aprendendo muitas 

funções do programa “Excel” que até aqui desconhecíamos. Apesar das dúvidas antes 

da construção deste por partes de alguns, ao ser apresentado, foi aceito com grande 

aprovação e admiração. Houve grande envolvimento de todos os alunos envolvidos no 

projeto e professores. Maior foi a satisfação ao ver constatar o sucesso do 

empreendimento. 

 Palavras chave: Meteorologia, Tecnologia, Reciclagem. 
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ROBÔ GUINDASTE 
 

Iara Cristina Alvarenga Rodrigues, Maria Júlia Silvestre Rufino, Mauricio Junior Santos 

Freire, Janaína de Fátima Vargas (Orientadora). 
 

Escola Estadual Alberico Ferreira Naves  

Ensino Médio ou Técnico 

Engenharias 

 

 Ao longo dos anos, várias máquinas têm sido desenvolvidas com a finalidade de 

minimizar os esforços do homem. Talvez a máquina mais fascinante e que desperta 

grande curiosidade nas pessoas são os robôs, entre esses destacamos aqueles que 

possuem a finalidade de deslocar uma grande quantidade de massa de um local para o 

outro. Por isso, este trabalho foi realizado para demonstrar que brincando também se 

aprende. A partir das dificuldades e curiosidades, encontradas durantes as aulas de física 

(o que é comum a qualquer aluno), um grupo de colegas decidiu construir um robô 

hidráulico. E claro, além de ter um robô, aprenderiam um pouco de hidráulica. O 

material usado é de fácil acesso, 6 (seis) seringas, mais ou menos quatro metros de 

caninho de aquário, pequenos pedaços de madeira, dobradiças, bico de garrafa pet, fita 

adesiva, corante, cano de PVC e cola quente. As máquinas hidráulicas são instrumentos 

capazes de multiplicar forças que estão presentes em nosso cotidiano. Elas estão em 

todos os lugares, nos veículos automotivos, em obras por exemplo. Apesar das 

diferentes aplicações, todas as máquinas hidráulicas têm em comum a possibilidade de 

serem explicadas a partir do princípio de Pascal. Essa é uma experiência mais complexa 

de ser feita, mas o resultado é sensacional. Ao ser apresentado em sala de aula foi um 

sucesso. Foi um trabalho realizado com dedicação. Contou com o apoio dos pais, alunos 

e professores. Desta forma pode-se concluir que o projeto do robô hidráulico controlado 

por seringas pode ser aplicado de maneira eficaz nas indústrias em geral. 

 Palavras chave: Dificuldade, Hidráulica, Realização. 
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SISTEMA DE BAIXO CUSTO PARA 

INCUBAÇÃO DE OVOS DE AVES 
 

Vitor de Souza Andrade, Leticia Faria de Almeida Barros (Orientadora). 
 

Escola Estadual Maria do Carmo Lima Pinto 

Ensino Médio ou Técnico 

Engenharias 

 

 A produção de lixo no mundo deve ter um aumento de 1,3 bilhão de toneladas 

para 2,2 bilhões de toneladas até o ano de 2025, segundo as estimativas do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). Diante dessa problemática e 

visando, também, a economia de energia e reciclagem de materiais orgânicos 

principalmente na agricultura, foi construída uma chocadeira sustentável. Para a 

construção do primeiro protótipo, utilizamos o material orgânico (que se não descartado 

corretamente pode ser prejudicial ao planeta) em um biodigestor para produzir gás 

metano e, com ele, poder aproveitar a geração de energia elétrica. Utilizamos, também, 

um motor de combustão interna e um gerador de energia tirado de uma motocicleta. O 

funcionamento se dá pelo biodigestor que fornece o combustível para a atuação do 

motor. Um gerador é acoplado diretamente no eixo do motor para ligar o sistema. Não é 

possível injetar óleo lubrificante junto com o gás metano em um motor dois tempos, 

então utilizamos um motor com reservatório de óleo lubrificante separado. O bio 

digestor foi feito em um tambor plástico que tem apenas com uma válvula de escape 

para o gás combustível. A câmara de incubação é uma caixa de MDF, onde junto há 

uma resistência, termostato, bandeja metálica, tela de aço e fios de cobre. Os resultados 

obtidos a partir de ovos de pato chocados durante 40 dias foram: qualidade de vida para 

as aves (menos cansaço); economia de energia elétrica e geração de energia provinda 

dos próprios dejetos das aves. Por fim, pode-se concluir que foi possível gerar energia 

sustentável, por meio de um sistema portátil e de baixo custo. 

 Palavras chave: Sustentabilidade, Chocadeira, Aves. 
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LINK ESPERANÇA 
 

Demétrio Kened Ribeiro Cotrim, Conceição Aparecida da Silva (Orientadora), Flávia 

Cristina Chagas Lemos do Carmo (Coorientadora). 
 

Escola Estadual Coronel Américo Augusto Oliveira 

Ensino Médio ou Técnico 

Engenharias 

 

 A busca pela felicidade é algo que pauta a vida de todo ser humano. Em 2016, a 

Universidade de Havard concluiu uma pesquisa que chegou à conclusão de que a 

felicidade está na qualidade dos relacionamentos. Por outro lado, uma pesquisa 

realizada pelo Fórum Econômico Mundial, 2016, consultou jovens da chamada Geração 

Y quanto à sua visão sobre quais são os principais problemas prioritários em seus 

países. Entre eles estão as guerras, conflitos religiosos, pobreza, corrupção, segurança e 

assistência social. Nestes e outros contextos, surge o voluntário, que, segundo definição 

das Nações Unidas, “é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao seu 

espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas 

de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social, ou outros campos." Mas os 

desafios para o voluntariado ainda são grandes, sendo que a falta de tempo é um enorme 

entrave para a ação de ajudar alguém. Tendo foco nestes desafios, o objetivo do projeto 

é desenvolver uma plataforma na Internet que reúna diversas plataformas de agências 

humanitárias, de abaixo-assinados, doações, serviços voluntários, ONGs, núcleos de 

missão, sites e canais de combate ao preconceito, e outras plataformas de assistência 

social, além de compartilhar informações sobre saúde, histórias de solidariedade e 

superação, e formas de ajudar e de receber ajuda, facilitando assim, a ação do usuário 

em doar, participar de projetos e ser um voluntário. Isto é feito por meio do 

desenvolvimento da plataforma online (linkesperanca.com) que reúne organizações e 

causas, disponibilizando vagas e informações de ONGs, por meio da área de 

voluntariado Linkadores, que disponibiliza missões de voluntariado online e 

presenciais, além de eventos e mapas de instituições. Entretenimento também é inserido 

por meio do desenvolvimento da área Esperança Play, com conteúdos digitais para 

fortalecer o voluntariado.   

 Palavras chave: Voluntariado, Esperança, Link. 
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MAGNETISMO, A ENERGIA PURA 
 

Isaac de Sá Esteves Oliveira, Maria Luiza Guimarães de Oliveira Nobi Mariani, Rebeca 

Pires Dutra, Andreia Calistene Silva (Orientadora). 

 

Escola Estadual Elias Salomão 

Ensino Médio ou Técnico 

Engenharias 

 

 Sabendo que o mundo passa por diversos problemas ambientais como poluição, 

desmatamento e principalmente o consumo abusivo de água foi decidido criar uma 

usina de energia magnética, que é uma energia que contribui positivamente para o meio 

ambiente. Para construir as usinas hidrelétricas têm que destruir uma grande expansão 

da natureza para que venham ser armazenada uma grande quantidade de água. Há 

necessidade de muita água para gerar a turbina e consequentemente ocorrerá o temível 

racionamento da água. Para fazer uma usina eletromagnética que tem no mínimo a 

duração de 300 a 400 anos, com o motor funcionando sem precisar de combustível 

(magnetismo), não precisará da água e nem destruir o meio ambiente, como acontece 

nas hidrelétricas e ainda irá ocorrer uma geração de energia limpa e o investimento 

quase nenhum, praticamente de graça. E o melhor, haverá economia de água. A energia 

magnética é uma energia repelente gerada pelo encontro de dois polos semelhantes. A 

produção em massa de energia é pouco usada e desacreditada pelas empresas. Porém 

muitos acreditam ser ela a fonte de energia limpa que o planeta precisa, não poluente e 

com baixos custos. Diante disso, espera-se para um futuro bem próximo que usinas 

eletromagnéticas sejam construídas, o consumo da água venha ser reduzido e o meio 

ambiente preservado 

 Palavras chave: Eletromagnética, Imã, Magnetismo. 

  



Anais da 2ª Feira Mineira de Iniciação Científica 

Mateus Leme, 15 a 17 de agosto de 2018 

 

 
129 

SOS GÁS 
 

Giselle Rocha De Almeida, Rayane Iasmim Ferreira, Glêmmer Teixeira Alves, 

Wemerson Lopes De Souza (Orientador). 
 

Escola Estadual Elias Salomão 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Engenharias 

 

 Os acidentes domésticos são muito+A1:BG129 comuns. Mesmo com todo o 

cuidado, há objetos e situações que representam risco e podem provocar acidentes 

principalmente com crianças, idosos e deficientes físicos. Muitos desses acidentes que 

ocorrem no nosso cotidiano acontecem na cozinha, utilizando o gás. Para tanto 

recomenda-se que acenda o fósforo antes de abrir o gás. Se o seu fogão tiver acendedor 

elétrico, acenda primeiro o gás, no mínimo, e só então acione o acendedor. É importante 

colocar um adesivo na parede ou um aviso para desligar o gás na válvula sempre que 

não estiver utilizando. Portanto são recomendações para pessoas adultas e não tenha 

nenhuma deficiência. Visando atender um público mais idoso e que apresentam 

dificuldades e necessitam de uma melhor orientação, para evitar acidentes que podem 

ser fatais, o S.O.S GÁS foi projetado para pessoas com deficiência física, idosos ou 

crianças, com um monitor que alerta quando ocorre vazamento de gás. ele acompanha 

uma luz infravermelha onde acende quando há o ocorrido para pessoas com deficiência 

auditiva , e um sensor de alerta para pessoas com deficiência visual ,também um alerta 

de sons para o responsável do idoso estando ou não  no local seu funcionamento ocorre 

por causa de um sensor e uma placa mãe implantado um chip de celular de qualquer 

operadora escolhida pelo portador ,e um microfone pequeno para o alerta de áudio 

levando o portador a detectar e resolver o problema. Podendo também qualquer pessoa 

obter o produto pois garante a segurança para todos.  

 Palavras chave: Gás, Prevenção, Acidente. 
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ROBÔ GUINDASTE HIDRÁULICO 
 

Luis Miguel Pinheiro Rafael, Lucia Nunes Resende (Orientadora), Elisângela Ferreira 

Lima Silveira (Coorientadora). 
 

Escola Estadual Manoel Antônio de Souza 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Engenharias 

 

 A hidráulica é a ciência que estuda as características físicas de fluídos líquidos 

em repouso (confinados) ou em movimento (escoamentos).A lei fundamental da 

hidráulica, de acordo com Grupo CIMM (principal referência do setor metalomecânico 

na internet) é:”a pressão exercida em um ponto qualquer de um líquido em repouso é a 

mesma em todas as direções e exerce forças iguais em áreas iguais. Em outras palavras 

a hidráulica consiste no estudo das características e uso dos fluídos confinados ou em 

escoamento como meio de transmitir tanto energia, quanto força. O objetivo deste 

estuado foi pesquisar sobre a importância da hidráulica no nosso dia-a-dia, pois é uma 

fonte de força e energia barata e não é poluente, sendo assim, um dos melhores tipos de 

sistema mecânico. Para falar deste assunto é preciso ter um conhecimento avançado de 

física, pois, a hidráulica é uma parte da física, e esta pode ser utilizada para máquinas 

industrias, peças de automóveis e robôs. Neste projeto para explicar a hidráulica foram 

usadas seringas de 20 ML e mangueiras de filtração de aquários, podendo assim, 

demonstrar através da prática como funciona todo o sistema. 

 Palavras chave: Robô, Hidráulico, Mecanismos Hidráulico 
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TENNIS CHARGER 
 

Mikaela Kauany Silva, Luis Otavio Moura Dias, Thulio Guimaraes Moura Dias, 

Adriane De Oliveira Araujo (Orientadora), Elrison Ferreira (Coorientador). 
 

Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira  

Ensino Médio ou Técnico  

Engenharias 

 

 O projeto tem como função economizar a energia necessária para ser completada 

a carga do celular utilizando uma simples ação do nosso dia a dia: caminhar. Estudos 

mostram que gastamos cerca de 3,75 horas com o aparelho ligado. Normalmente ocorre 

a extrema falta de carga, em momentos inesperados e para evitar esse tipo de situação, o 

TennisCharger servirá como uma nova maneira de obter novamente uma carga sem 

precisar de utilizar energia elétrica, ou seja, apenas usando a energia gerado através das 

placas “piezoelétricas” salvas no “powerbank”. Toda energia gerada nesse momento 

virá através dessas placas acopladas na embaixo da palmilha do tênis. A falta de 

praticidade será eliminada, fazendo com que seu smartphone seja recarregado há 

qualquer momento! Basta apenas, praticar uma caminhada. O tênis foi construído com 

três placas "piezoeletricas" soldadas. Colocando somente uma saída de energia para se 

conectar a um cabo USB, ligado num carregador portátil que é responsável por receber 

e armazenar a energia gerada das placas. O carregador portátil localizado na parte 

externa, contém um cabo que mandará a carga acumulada para o telefone, que pode ser 

colocado em um suporte localizado no tornozelo, com o objetivo das pessoas não se 

preocuparem em cair. O resultado obtido foi o carregamento da 'Power Bank" em 

10.000 watts com a força do caminhar. Durante o processo de criação, foi proposto e 

discutido pelos integrantes do grupo, a criação de uma palmilha “piezoeletrica”, que 

será feita de silicone para um melhor conforto e evitando assim problemas ortopédicos 

futuramente. Além de ser mais prático, poderá ser usado em qualquer tipo de sapato e 

será mais econômico para o consumidor, tendo em vista a mesma função exercida pelo 

tênis. Com o foco de trazer algo inovador e que ajude a população de modo geral, e 

trazendo grandes benefícios tanto econômico quanto ambiental, social e físico 

(enfatizando a prática de exercícios ao caminhar) obtendo assim mais carga salva no 

powerbank. Por isso, este projeto tem como finalidade trazer uma nova fonte de energia 

limpa e auto-sustentável, através de uma simples caminhada. 

 Palavras chave: Sustentável, Piezoeletrica, Power bank.  
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JOIA DA SEGURANÇA: DISPOSITIVO 

BIOMÉTRICO GEOLOCALIZADOR, 

DIRECIONADO À REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER 

 
Ana Clara Zattar Soares Athayde, Maria Luiza Assunção Valeriano, Déborah Raquel 

De Melo Garcia (Orientadora). 
 

Escola Palomar de Lagoa Santa 

Anos Finais do Ensino Fundamental  

Engenharias 

 

 Este trabalho foi desenvolvido pelo PIC (Projeto de Iniciação Científica), que 

ocorre na escola Palomar de Lagoa Santa.  A nossa ideia é a Joia de Segurança, que é 

um dispositivo em formato de joia ligado a um aplicativo por meio do bluetooth. O 

projeto possuirá em sua frente um botão, que quando for acionado enviará uma 

mensagem, através do celular da vítima, para a polícia e para um aplicativo que outras 

portadoras da joia terão. Nosso grupo optou por essa ideia devido à dados de violência 

contra as mulheres e experiências pessoais. Temos como objetivo desse trabalho a 

diminuição da violência contra a mulher; o sentimento de confiança e segurança das 

mulheres ao sair de casa e a diminuição do tempo de espera das vítimas para serem 

socorridas em caso de perigo. Somente a logo do projeto está concluída e o protótipo 

está em processo de construção. Esperamos que o projeto tenha repercussão, venha a 

dar os sentimentos de segurança e confiança às mulheres. 

 Palavras chave: Violência contra mulher, Segurança da Mulher, Segurança da 

Mulher. 
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FINDING PURSE: DISPOSITIVO 

LOCALIZADOR DE PESSOAS COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS 
 

Giulia Fonseca Souza Rocha, Laura Pereira Fonseca, Gabriela Kozlowscky Bastos, 

Déborah Raquel de Melo Garcia (Orientadora). 

 

Escola Palomar de Lagoa Santa 

Anos Finais do Ensino Fundamental  

Engenharias 

 

 O grupo decidiu realizar o trabalho pois ele faz parte da grade curricular do 9° 

ano e por que a pulseira poderá ajudar pessoas com  algum tipo de deficiência como: 

surdos, cegos, pessoas com doenças graves principalmente o Alzheimer   ou que precise 

de cuidador (que possam se perder ou ficar em uma situação perigosa), eles poderiam 

sair de casa com mais segurança com a pulseira, com um simples aperto de um botão, a 

polícia, o corpo de bombeiros ou talvez um Serviço de Atendimento Médico Urgente – 

SAMU seriam acionados sempre que o portador da pulseira se sentisse em perigo ou 

não estivesse se sentido bem, ela também deixaria os familiares tranquilos pois eles 

poderiam saber a localização de seus familiares com ajuda de um aplicativo que terá um 

acesso simples e fácil. O projeto facilitaria a vida de muitas pessoas, não apenas a dos 

usuários, suas famílias também se sentiriam, mas tranquilas, pois poderiam saber a 

localização do portador da pulseira de uma forma bem simples. Também ajudaria as 

policias e hospitais, pois seria uma forma mais simples de localizar os usuários.  O 

nosso principal objetivo é: facilitar a vida de parentes de pessoas deficientes e 

principalmente com Alzheimer que poderiam achar uma maneira rápida e segura de 

localizar seus familiares quando quisessem deixando-os mais seguros. As expectativas 

para o projeto são boas, uma cidade será escolhida como piloto para testá-lo, se 

funcionar e ajudar da forma correta os usuários ele será implantado em outras cidades 

pelo Brasil. 

 Palavras chave: Cuidado ao idoso, Pulseira geolocalizadora, Ciência e 

Tecnologia. 
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SAFE PEN: defesa pessoal ao alcance do seu 

estojo. 
 

Ana Beatriz Amaral de Soto Torres, Luiz Guilherme Lima Costa, Ana Clara Pissolato 

Pimenta Godinho, Déborah Raquel De Melo Garcia (Orientadora). 
 

Escola Palomar de Lagoa Santa 

Anos Finais do Ensino Fundamental  

Engenharias 

 

 Nós alunos do 8° ano da escola palomar com o auxílio da professora Déborah 

nos juntamos ao projeto de iniciação científica (PIC), então nós criamos a Safe Pen uma 

caneta q seria usada para defesa pessoal. Gostaríamos q nosso projeto ajudasse todos os 

que se encontrarem em alguma situação de perigo e que consiga acabar com a violência 

de um modo não letal. Utilizamos a ficção de um isqueiro de acendimento elétrico para 

fazer a eletricidade que foi conduzida para ponta da caneta, e implantamos uma pequena 

caixa de som para acionar pessoas próximas. Esperamos que o nosso projeto atenda a 

nescecidade de todo Cidadão que esteja em situação de risco. 

 Palavras chave: Defesa Pessoal, Ciência e Tecnologia, Engenharia e Segurança. 
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GERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

UTILIZANDO ÁGUA PLUVIAL 
 

Flávio Adriano Gomes da Silva, Lara Luiza Paulino Paula, Rayane Moreira de Souza, 

Rosemeire Alves Magalhães (Orientadora), Bernadete Maria de Souza (Coorientadora). 
 

Escola Estadual Professor Carlos Lúcio de Assis 

Ensino Médio ou Técnico 

Engenharias 

 

 A intenção é que durante a chuva a água passe pela calha e desça por um tubo 

em direção a uma turbina ganhando energia potencial gravitacional, onde irá aproveitar 

pressão, velocidade e peso para girar um gerador. A pressão da água em movimento é 

conhecida como energia potencial, essa água passa por tubulações com muita força e 

velocidade, realizando a movimentação das turbinas. Nessa parte ocorre a 

transformação de energia potencial (energia da água) em energia mecânica (movimento 

da turbina). As turbinas em movimento estão fixadas a um gerador, que faz a 

transformação de energia mecânica em energia elétrica.  Depois passará por um 

processo de Estação de Tratamento de Água (ETA) que consiste em quatro etapas: 

coagulação, floculação, decantação e filtração. O projeto está em andamento e em fase 

de testes, onde serão analisados os fatores físicos e químicos.  

 Palavras chave: Energia, Armazenamento, Água. 
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ERA: ESTRATÉGIA DE REUTILIZAÇÃO DE 

ÁGUA DE BANHO COM PROCESSOS FÍSICOS, 

BIOLÓGICOS E QUÍMICOS DE FILTRAGEM. 
 

Kaick de Assis Silva Pedro, Luiza Sodré Salgado, Bernardo Rajão e Souza, Déborah 

Raquel De Melo Garcia (Orientadora), Felipe Martins Gomes Pereira (Coorientador). 
 

Escola Palomar de Lagoa Santa 

Ensino Médio ou Técnico 

Engenharias 

 

 O projeto ERA (estratégia para reutilização da água do banho) desenvolvido por 

alunos da Escola Palomar e orientado pela professora Déborah tem como função a 

criação de um sistema que irá filtrar a água proveniente do banho e devolve-la para o 

armazenamento de água da casa. Foi criado com o intuito de diminuir o desperdício de 

água durante o banho ajudando assim o meio ambiente. Seus objetivos são: atingir uma 

boa qualidade da água; reduzir o gasto mensal; ser de fácil manutenção e com baixo 

custo de operação. A metodologia foi realizada em seis dias: no primeiro dia, foram 

feitos vários esboços do protótipo. no segundo dia, testes foram feitos com o sulfato de 

alumínio pois haviam dúvidas se ele poderia realmente decantar os produtos de higiene 

pessoal usados durante o banho. No terceiro dia, foi feita a montagem dos filtros 

individualmente e a montagem da estrutura onde eles seriam colocados. No quarto dia, 

foi feita a montagem dos filtros na estrutura e depois colocado água suja para fazer 

testes. No quinto dia, foi medida a qualidade da água. No sexto dia, foram feitas 

mudanças para melhorar a eficiência do protótipo. Os filtros foram verificados e limpos. 

Espera-se que a água, depois de passar pelos filtros, esteja com a mesma qualidade de 

antes do banho. Espera-se também que o gasto mensal diminua, que a manutenção seja 

fácil e o custo de operação seja baixo. 

 Palavras chave: Sustentabilidade, Economia De Água, Geração Sustentável. 
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KINECT SHOE: CALÇADO QUE PRODUZ E 

ARMAZENA ENERGIA PRODUZIDA ATRAVÉS 

DO MOVIMENTO DOS SEUS PASSOS 
 

Guilherme Alvim Streich Porto, Gustavo Freitas Costa, Luiz Henrique de Paula Diniz, 

Déborah Raquel De Melo Garcia (Orientadora), Felipe Martins Gomes Pereira 

(Coorientador). 
 

Escola Palomar de Lagoa Santa 

Ensino Médio ou Técnico 

Engenharias 

 

 O Kinect Shoe é uma iniciativa dos alunos da Escola Palomar de Lagoa Santa, 

que constitui na construção de um protótipo de um tênis capaz de gerar energia através 

do movimento dos passos do usuário. O grupo tem por objetivo fazer com que o Kinect 

Shoe possa recarregar aparelhos eletrônicos via USB em situações que não haja energia 

elétrica por perto como por exemplo longas caminhadas e camping que são esportes 

praticados em áreas mais afastadas ou em ocasiões em que a bateria do celular acabe. O 

primeiro protótipo foi feito, mas não atende as expectativas e objetivos do projeto pois 

não gera energia o bastante para carregar um aparelho celular. O protótipo final deverá 

responder as expectativas e entregar a ideia do projeto como esperado. Concluímos que 

o Kinect Shoe facilitará o cotidiano e os lazeres dos usuários 

 Palavras chave: Ciência e Tecnologia, Energia Sustentável, Engenharia 

Sustentável. 
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JATO Á HIDROGÊNIO NÃO APENAS UMA 

TENTATIVA DE SUBSTITUIR OS 

COMBUSTÍVEIS FOSSEIS MAS UMA LUZ 

PARA O FUTURO 
 

Diego Barbosa da Silva, Sthefanne Oliveira, DarcysRhian Fagundes de Lélis, Rogerio 

da Silva (Orientador). 

 

Escola Estadual São Sebastião do Sacramento 

Ensino Médio ou Técnico 

Engenharias 

 

  Criado em meados do século XX, o motor a reação impulsionou o setor aéreo 

espacial possibilitando o desenvolvimento de várias tecnologias e possibilitando até a 

viagem espacial. Funcionando de acordo com a terceira lei de Nilton, a lei da ação e 

reação, esses motores absolvendo o ar por meio de um compressor rotativo e por meios 

de hélices móveis e não móveis ou dutos divergentes e convergentes, o comprime antes 

de chegar na câmara de combustão onde este é misturado com o combustível e 

incinerado para gerar a força cinética para movimentar o avião. Devido a esse fato esse 

tipo de motor consome mais que os demais e geram mais poluentes atmosféricos. Com 

isso a intenção do projeto seria incorporar a esses motores o sistema híbrido que 

combina um motor elétrico a um a combustão de modo a maximizar o desempenho, 

além deste fator, acrescentar o hidrogênio como combustível devido a sua interação 

com o oxigênio na sua combustão e também de ser capaz de gerar mais energia de 

movimento que os demais combustíveis devido a essa molécula concentrar maior 

quantidade de energia potencial além de liberar H2O de sua combustão, assim 

entendemos que ele pode se tornar o melhor combustível proposto para a aviação 

liberando a menor quantidade de resíduos nocivos sendo o seu único produto a água. 

 Palavras chave: Sustentabilidade, Aprendizado, Determinação. 
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ROBOTICA ASSISTIVA- DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES NA UTILIZAÇÃO DE 

ROBOS HUMANOIDES 
 

Maria Eduarda Willemann, Pedro Henrique Sissa, Pedro Henrique Ferreira Camara, 

Gelson Leandro Kaul (Orientador), Lucas Brunetto Cari (Coorientador). 
 

Escola Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto 

Ensino Médio ou Técnico 

Engenharias 

 

 Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, o Brasil há de tornar-se um país de idosos até o ano de 2050, e a expectativa 

de vida está cada vez mais aumentando. O assunto robótica no Brasil, encontra-se de 

maneira restrita, quase escassa, pois o investimento nessa área é quase inexistente, da 

mesma maneira que as políticas de ações afirmativas para com o idoso. Após a 

percepção destes problemas, surgiu a ideia de criar um protótipo de um robô humanoide 

que fosse capaz de suprir as necessidades diária de um idoso. O projeto teve início no 

ano de 2016 (fase 1), onde pernas e membros inferiores foram construídos a base de 

acrílico por sua leveza e boa resistência, entretanto alguns erros com o motor 

responsável pela rotação das pernas, para que fizesse o robô andar, e devido a falta de 

recursos financeiros, esta etapa foi impossibilitada de ser prosseguida. No ano seguinte, 

para dar continuidade a fase 2do projeto, os materiais que haviam disponíveis eram 

funcionais ao intelecto do protótipo, por isso focou-se na interação social do mesmo, 

destarte, exigiu da parte do grupo, um conhecimento a mais na área de informática, ao 

qual está sendo revigorado nesta presente fase. Foi implantado o uso do Acesso Remoto 

e da Raspberry PI, para melhor funcionamento, e ajudando na mobilidade, para não 

necessitar de cabos entre o notebook e as placas de Arduino, pois o mesmo estará ligado 

na Raspberry, a partir daí, acessa-se a Raspberry remotamente para não perder a 

mobilidade.  

 Palavras chave: Idosos, Robô, Humanoide. 
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CONTROLE AUTOMATIZADO VIDE THE WAY 
 

Nicole Rufino de Oliveira, Sabrina Aparecida Lopes, Fábio Henrique Moreira De Jesus 

(Orientador), Alan Barbosa de Paiva (Coorientador). 

 

Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

Ensino Médio ou Técnico  

Engenharias 

 

 A vida em uma grande metrópole pode ser bem difícil para um deficiente visual, 

que precisa locomover-se entre ruas e praças. Dados do IBGE apontam que, 

aproximadamente, 2.274.466 pessoas na cidade de São Paulo não enxergam. Os maiores 

problemas detectados pelo grupo, em uma pesquisa de campo, foram travessia de ruas, 

identificar cédulas, dificuldade de locomoção e inclusão social. Em vista disso o 

presente projeto (VTW) Controle Automatizado Vide the Way é direcionado aos 

deficientes visuais, feito com o intuito de ajudá-los em três ambientes diferentes, sendo 

eles: Rua, trabalho e casa. Elaboramos um controle contendo quatro funções, escritas 

em Braille: primeira função controla a travessia de semáforos enviando uma mensagem 

para o controle e alertando o deficiente por meio de vibração ou voz. A segunda função 

é a do identificador de cédulas e cores, o controle possuirá um sensor que reconhecera 

cor e o valor da cédula, possuindo um sistema de funcionamento simples e é capaz de 

“dizer” instantaneamente a cor de um objeto e o valor do dinheiro de acordo com a cor, 

por intermédio de um alto-falante. A terceira será um localizador de comércios que 

ajuda o deficiente mostrando onde ele se encontra, receberá a informação por meio 

sonoro que está em frente ao comércio ou que está perto, essa função permitirá oferecer 

ao comércio um dispositivo eletrônico capaz de emitir informações a um deficiente 

visual que está próximo de sua loja e com isso, oferecendo acessibilidade, ajudando o 

deficiente e a empresa. A quarta função controla o portão elétrico para os deficientes, 

que ordenará ao controle fazendo o portão fazendo com que este se abra e feche 

automaticamente. Os resultados obtidos mostram que modelo proposto é uma 

alternativa viável para amenizar os problemas sociais em diferentes situações. 

 Palavras chave: Deficientes Visuais, Funções, Tecnologia Assistiva. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE 

ALERTA PARA MORADORES DE ÁREAS 

SUSCETÍVEIS A ENCHENTES EM ATIBAIA 

(SAMASE) 
 

João Pedro Carpanezi dos Santos, João Victor Gosson do Carmo, Vanessa Gabriela 

Silva Rodrigues Pinto, Kelly Cristina Da Silva Pascoalino (Orientadora). 

 

Colégio FAAT  

Ensino Médio ou Técnico 

Engenharias 

 

 O problema recorrente das enchentes e os malefícios ocasionados pelas mesmas, 

aos moradores na cidade de Atibaia, embasaram a escolha do tema abordado neste 

projeto. O objetivo foi desenvolver um sistema de monitoramento e alerta para regiões 

suscetíveis a enchentes na cidade de Atibaia. O sistema de monitoramento se baseia na 

utilização da plataforma Arduino que, por meio de uma placa modelo UNO conectada a 

um sensor ultrassônico (US) e uma shield Ethernet, envia os valores de cota do curso 

d’água em tempo real para um banco de dados. Um aplicativo, desenvolvido para a 

plataforma Android, e um website comunicam-se com o banco de dados e recebem os 

valores de nível d’água em tempo real. Além das medições, ambas as ferramentas, que 

compõe o sistema de alerta, possuem um nível de classificação de risco baseado na 

utilização das cores verde, amarela e vermelha. Esse sistema visa, de forma clara, 

simples e rápida, informar os usuários sobre a situação na localidade pesquisada. Além 

disso, no website os usuários têm acesso às informações registradas ao longo do tempo. 

Isso será de grande valia para os órgãos governamentais, no tocante a projeção de obras 

e melhorias, com relação ao estudo estatístico das enchentes em cada uma das 

localidades monitoradas em função de parâmetros físicos e climáticos. Embora os testes 

em grande escala, ou seja, com a devida instalação do protótipo às margens de um curso 

d’água na cidade, não esteja executada, os testes em pequena escala demonstram o bom 

desempenho do sistema com relação ao que se propõe. É importante ressaltar ainda que, 

neste momento, o grupo encontra-se em contato com a Defesa Civil da cidade de 

Atibaia e aguarda pelo parecer oficial da autorização, já concedida, para a instalação do 

protótipo as margens do Ribeirão Itapetinga ou Piqueri, considerado pelo órgão a maior 

preocupação no tocante a prevenção dos malefícios ocasionados pelas enchentes devido 

a elevada vazão em épocas de cheias que ocasionam, aliada a elevada declividade do 

curso em região de serra, elevações e, portanto, enchentes abruptas na região. 

 Palavras chave: Enchentes Atibaia, Arduino, Sistema de alerta e monitoramento. 
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UV - ASSISTANT: ANALISADOR DE RISCO 

À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA 
 

Vitor Felipe Leitenski Delela, Eduardo Remor de Souza, Marco César Sauer 

(Orientador). 
 

Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha  

Ensino Médio ou Técnico  

Engenharias 

 

 A radiação ultravioleta tem a capacidade de matar organismos unicelulares bem 

como de afetar as células humanas e pode causar sérios problemas, sendo um deles o 

câncer de pele: o mais incidente e frequente no Brasil, equivalente a cerca de 32% dos 

tumores diagnosticados em todas as regiões do país. Segundo registros de 2014 

fornecidos pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), a cada ano são registrados mais 

de 135 mil novos casos da doença no Brasil. O projeto consiste em um sistema que tem 

como objetivo monitorar a incidência de radiação ultravioleta (UV) e notificar o usuário 

quando a exposição ao sol se tornar um risco à sua saúde. O projeto completo é 

composto por dois módulos. O primeiro contém um sensor UV e um microcontrolador, 

de modo que aquele é utilizado para medir a radiação ultravioleta e este para realizar os 

processos de integração da energia UV e envio das informações coletadas para um 

aplicativo Android. O aplicativo Android é o segundo módulo do sistema. Ele contém 

as informações do usuário, reconhece sua cor de pele, armazena a energia UV absorvida 

pelo sensor e também gera alertas ao usuário quando os limites de energia UV são 

excedidos. O aplicativo Android utiliza a câmera do celular para capturar uma imagem 

da pele do usuário, visto que diferentes tons de pele reagem de formas distintas à 

absorção da radiação ultravioleta. Para cada tipo cutâneo há um tempo máximo de 

exposição a uma determinada intensidade da radiação ultravioleta. O sistema consegue 

monitorar diferentes usuários com diferentes fototipos cutâneos simultaneamente, 

gerando, para cada um, um alerta de tempo de exposição máxima sugerido através de 

uma notificação no smartphone. Os dados coletados são armazenados em um banco de 

dados SQLite, sendo possível realizar a edição e a exclusão de usuários no sistema. O 

projeto desenvolvido consegue, portanto, medir a radiação UV, identificar e classificar o 

tom de pele do usuário e gerar alertas de exposição solar segura quando necessário. 

Testes comprovaram a funcionalidade do sistema, sendo este, assim, uma ferramenta 

inovadora para auxiliar na prevenção do câncer de pele. 

 Palavras chave: Câncer de Pele, Radiação Ultravioleta, Sol. 
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O USO DA Brassica olerecea COMO PROPOSTA 

ALTERNATIVA DE COMBATE AO TABAGISMO  
 

Rafael Silva Borba, Vitoria Alessandra Soares da Silva, Maiza Evangelista Alves, 

Eduardo Geraldo Texeira Neves (Orientador) 
 

Escola Estadual João Rodrigues da Silva  

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências da Saúde 

 

 As pesquisas foram realizadas na cidade de Prudente de morais/MG. 

Realizaram-se levantamentos bibliográficos, quantitativos e qualitativos. Produziu-se 

uma bala natural à base de ingredientes naturais e largamente consumidos no Brasil. 

Testou-se os efeitos dessa bala em fumantes. O processo de produção da bala é 

relativamente simples, contudo as proporções de cada ingrediente não respeitaram 

nenhuma referência, por não se ter encontrado na literatura científica artigos 

relacionados. Nas primeiras produções, apresentou consistências diferentes, até se obter 

as habilidades necessárias para igual consistência. Após consumirem a bala por 2 dias, 4 

dos 6 voluntários consideraram a bala com gosto parecido ao do cigarro. Este resultado 

foi uma surpresa, pois não se esperava isso com a produção da bala, ela não tinha este 

objetivo. Após verificar esta característica da bala, leve gosto de fumo, acreditou-se na 

possibilidade da mesma diminuir a ansiedade mais do que já era esperado, no entanto, 4 

destes voluntários disseram não ter percebido diminuição de ansiedade. Os voluntários 

disseram ter reduzido o consumo de cigarros nesses dois dias, cerca de dois cigarros por 

dia a menos. Não é um valor expressivo, no entanto um dos voluntários fuma 80 

cigarros por dia e em dois dias foram 4 a menos, demonstrando que a bala, pelo menos, 

quebrou sua rotina quanto ao uso do cigarro. A bala produzida devido ao cozimento da 

massa da couve tem o sabor do cigarro, podendo ser substituído pelo próprio.  

 Palavras chave: Bala, Couve, Tabagismo. 
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RED MACHINE: CONSTRUÇÃO DE UM 

VISUALIZADOR INFRAVERMELHO DE VEIAS 
 

Ana Luiza Silva Peixoto, Giovanna Gonçalves Machado, Raquel Helena Alves Campos 

(Orientadora) 
 

Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências da Saúde 

 

 As veias do corpo humano são vasos sanguíneos que fazem parte do sistema 

circulatório e se ramificam por todo o organismo. A principal função das veias é 

transportar o sangue, pobre em oxigênio e repleto de resíduos, aos capilares do coração. 

Quando se faz o exame de sangue é um sacrifício, ou quando somente o pensamento de 

tomar alguma vacina leva o indivíduo ao desespero pode ter a chamada “aicmofobia’’ – 

medo de agulhas e injeções. Mesmo que alguém não experimente essa sensação, pode-

se dizer que não há um consenso de que são experiências muito agradáveis. O projeto 

RED MACHINE: Construção de um Visualizador Infravermelho de Veias consiste em 

uma máquina de pequeno porte, portátil e de baixo custo que visa auxiliar os 

profissionais da saúde a localizarem com facilidade, as veias para a coleta de sangue, 

visto que os equipamentos presentes no mercado possuem um alto custo, 

impossibilitando muitas vezes a aquisição dos mesmos. 

 Palavras chave: Aicmofobia, Veias, Baixo Custo. 
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AUXÍLIO FITOTERÁPICO DA BANANA VERDE 

ENRIQUECIDA COM Maytenus ilicifolia 

(ESPINHEIRA- SANTA) NO COMBATE À 

DISTÚRBIOS DO SISTEMA DIGESTÓRIO 
 

Paloma Stephanie Silva Pinheiro, Kimberly Matilde Gomes, Ângela Aparecida Salgado 

Silva (Orientadora) 
 

Escola Estadual Prefeito Zico Paiva 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências da Saúde 

 

 A banana verde é mais um dos alimentos que surgiram nos últimos anos com a 

promessa na manutenção da saúde. A banana é um componente constante na dieta dos 

brasileiros, devido às suas características sensoriais, ao seu alto valor nutritivo e baixo 

custo. Representa fonte energética devido à presença de carboidratos além de ser fonte 

de vitaminas e minerais. Entretanto, ambos estão presentes em maior quantidade quando 

a fruta ainda está verde. A banana verde contém cerca de duas vezes mais amido 

resistente do que a banana madura. Os benefícios vão desde a prevenção da constipação 

intestinal até a de formas mais graves de câncer, através do consumo regular da banana 

verde. É um alimento que reduz o tempo de trânsito intestinal, permanece no intestino 

mais tempo, protege contra a formação de radicais livres, melhora a circulação do 

sangue e a qualidade do metabolismo digestivo. Sabendo do valor nutritivo da banana 

verde, idealizou-se receitas enriquecidas com a espinheira-santa (Maytenusilicifolia), 

uma espécie vegetal muito utilizada na medicina popular para o tratamento de úlceras 

gástricas, como cicatrizante e analgésico, além de ser um dos poucos fitoterápicos que 

possuem efeitos farmacológicos comprovados pela Central de Medicamentos (Ceme) do 

Ministério da Saúde do Brasil, havendo assim total segurança de seu uso. As folhas 

secas da espinheira-santa são inodoras e com sabor suave, levemente adstringente. Além 

das diversas possibilidades empregadas na produção de barras de cereais, decidiu-se, 

então, acrescentar banana verde e espinheira-santa ao processo natural, com o intuito de 

propor mais uma utilidade aos produtos e aumentar o valor nutritivo dos alimentos, 

auxiliando no combate à distúrbios do sistema digestório. 

 Palavras chave: Banana verde, Espinheira-santa, Sistema digestório. 
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SABONETE COM PROPRIEDADES 

CICATRIZANTES CONTENDO OS 

FITOTERÁPICOS: CAMOMILA (Matricaria 

chamomilla), BABOSA (Aloe vera) E 

ESPINHEIRA-SANTA 
 

Clarabella Batista da Conceição, Isabela Barbosa de Andrade, Ângela Aparecida 

Salgado Silva (Orientadora) 

 

Escola Estadual Prefeito Zico Paiva 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências da Saúde 

 

 O emprego de plantas medicinais na recuperação da saúde tem grande 

importância, pois, podem provocar reações benéficas no organismo capazes de resultar 

na cura de enfermidades.  A Aloe vera, especificada no Brasil como babosa é utilizada 

na medicina, possuindo várias propriedades regeneradoras, curativas, umectantes, 

lubrificantes e nutritivas. O uso desta planta é de longa tradição em várias partes do 

mundo, dado os seus muitos benefícios observados ao longo dos anos. A babosa contém 

vitaminas, enzimas, aminoácidos minerais, nutrientes e mais de 150 princípios ativos, 

também é considerada excelente por suas ações desintoxicante e antioxidante que 

contribuem para o envelhecimento das células do nosso corpo. Com aspecto de gel 

incolor (mucilagem), é extraído das suas folhas e que tem sido utilizado para curar 

queimaduras, cicatrizar feridas, aliviar dores, além de ser um poderoso agente 

hidratante. A camomila (Matricaria chamomilla) é uma planta medicinal nativa dos 

campos da Europa e algumas regiões da Ásia. Seus poderes curativos se devem ao seu 

rico conteúdo de substâncias antioxidantes capazes de curar e regenerar a pele 

rapidamente. As flores secas contêm grande quantidade de terpenoides e flavonoides. A 

camomila tem propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e cicatrizantes. Pode 

promover a cura de feridas, seja através de beber seu chá, ou através da aplicação de um 

bálsamo ou emplastro de flores secas. A espinheira-santa (Maytenus ilicifolia), uma 

espécie vegetal muito utilizada na medicina popular para o tratamento de úlceras 

gástricas, como cicatrizante e analgésico, além de ser um dos poucos fitoterápicos que 

possuem efeitos farmacológicos comprovados pela Central de Medicamentos (Ceme) do 

Ministério da Saúde do Brasil, havendo assim total segurança de seu uso. Sabendo do 

valor dessas plantas, idealizou-se a fabricação de sabonete artesanal cicatrizante, 

considerando a importância de uma educação de qualidade e a visão integrada do 

mundo, no tempo e no espaço, oferecendo meios efetivos para que cada indivíduo 

compreenda sua participação na saúde da sociedade 

 Palavras chave: Sabonete, Cicatrizante, Plantas Medicinais. 
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FEBRE AMARELA 
 

Mirian Mateus Rolin Barbosa, Ruth Mateus Rolin Barbosa, Ana Lúcia Evangelista de 

Oliveira, Lucia Nunes Resende (Orientadora), Elisângela Ferreira Lima Silveira 

(Coorientadora). 
 

Escola Estadual Manoel Antônio de Sousa 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências da Saúde 

 

 A Febre Amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus 

transmitido por mosquitos vetores e possui dois ciclos de transmissão: A febre amarela 

silvestre, a que temos atualmente no Brasil, tem como vetores os mosquitos dos gêneros 

Haemagogus e Sabethes, e na África o gênero Aedes. Seus principais hospedeiros são 

os macacos (especialmente os do gênero Alouatta, os bugios). Os casos em humanos 

ocorrem, quando uma pessoa não vacinada adentra uma área silvestre e é picada por um 

mosquito contaminado. Já a febre amarela urbana tem como vetor o Aedes aegypti e 

tem como hospedeiro o homem. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos 

transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. A maior 

frequência da Febre Amarela ocorre entre os meses de dezembro e maio, período com 

maior índice de chuvas, quando aumenta a proliferação do vetor. A infecção acontece 

quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela, ou tomado a vacina 

contra a doença, é picada por um mosquito infectado. A vacinação é considerada pela 

Organização Mundial da Saúde a forma mais importante de prevenir contra a febre 

amarela. Tanto que é a vacinação frequente que impede que a doença se espalhe mesmo 

em áreas endêmicas. A vacina contra febre amarela é aplicada via subcutânea, na região 

do braço. O efeito protetor ocorre a partir do décimo dia depois de tê-la tomado e 

garante imunidade por pelo menos 10 anos. Ela age estimulando o organismo a produzir 

sua própria proteção contra o vírus. A vacina fracionada tem como proteção um tempo 

menor cerca de oito anos. 

 Palavras chave: Prevenção, Agente Transmissor, Letalidade. 
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OS BENEFÍCIOS TERAPÊUTICOS DA GRAVIOLA (FRUTA E 

FOLHA) – ÊNFASE NO TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER 
 

Kaique Augusto Faria Diniz, Larissa Antônia e Silva, Raissa Ferreira Gonçalves, 

Marília Aparecida Fidelis Nogueira Gaudêncio (Orientadora) 
 

Escola Estadual Elias Salomão 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências da Saúde 

 

 Atualmente, os tratamentos convencionais contra o câncer são altamente tóxicos 

e afetam a qualidade de vida dos pacientes, além de estarem associados com severos 

efeitos colaterais e intoxicação de células normais. Assim, tratamentos inovadores e 

menos invasivos devem ser desenvolvidos. Uma alternativa interessante e promissora e 

o emprego de extratos de plantas naturais, que já vem sendo utilizado há séculos por 

muitas culturas e civilizações como base no tratamento de várias doenças. Um destaque 

especial deve ser atribuído para a graviola, já que estudos revelam que o emprego do 

extrato de seu fruto e de sua folha tem apresentado resultados positivos no combate de 

células cancerígenas, sem apresentar efeitos tóxicos colaterais aos pacientes. A graviola 

(Annon amuricata) é uma planta originária das Antilhas. É grande, tem forma ovalada e 

casca verde-pálida com espinhas. Possui polpa branca, de sabor agridoce. Seu consumo 

inicialmente era apenas alimentício. No entanto, resultados de estudos científicos 

comprovaram amplamente suas propriedades medicinais, sendo utilizada de outras 

formas além do consumo da fruta in natura. É uma fruta de baixa caloria, contendo 62 

calorias a cada 100g de fruta, segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. 

Possui 0,8g de proteína/100g, sendo um bom aporte, comparado a outras frutas. É uma 

fonte de carboidrato importante, apresentando 1,9g/100g de fibra alimentar. A graviola 

destaca-se como uma fruta fonte de cálcio, magnésio, manganês, potássio, além de 

possuir vitaminas B1, B2, B6. Por sua composição, essa fruta também é relatada como 

coadjuvante para a perda de peso, principalmente pela baixa quantidade calórica e pela 

presença de fibras, que fornecem maior saciedade. Possui fitoquímicos em várias partes 

da planta (como as folhas e o fruto), e podem ser destacados: acetogenina, 

lactonasalcalóidesisoquinolínicos, taninos, cumarinas, procianidinas, flavonóides, ácido 

esteárico, ácido elágico; fitosteróis (beta-sitosterol, estigmasterol) e ácido gama-

aminobutírico (GABA). Pela presença desses compostos antioxidantes, pode-se dizer 

que a graviola tem um efeito anti-idade, auxiliando contra o envelhecimento precoce. 

Alguns estudos também estabelecem como propriedades da graviola: antibacteriana e 

antifúngica (o que pode auxiliar no tratamento de acnes, por exemplo), vermífuga, 

emética analgésica, anticonvulsiva, estimulante digestivo e adjuvante no fortalecimento 

da tonicidade cardíaca. A acetogenina da graviola, ao atacar e matar apenas células não 

saudáveis, futuramente pode ser uma opção eficaz e segura no tratamento complementar 

de vários tipos de câncer e tumores, sem que cause efeitos colaterais pesados tais como 

outros medicamentos tradicionais.  

 Palavras chave: Graviola, Cura, Câncer. 
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MEDICINA DA CANELA 
 

Franciely Maria de Jesus, Isabella Lopes de Oliveira, Vitória Ágnes Rocha Brugger, 

Rafaela Aparecida Ribeiro do Nascimento (Orientadora). 
 

Escola Estadual Elias Salomão 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências da Saúde 

 

 A canela tem propriedades medicinais nem tão conhecidas como as culinárias, 

mas igualmente importantes. A partir dela são produzidos óleos destilados, prescritos 

para sanar resfriados. Além disso, a caneleira tem virtudes adstringentes, afrodisíacas, 

antiespasmódicas, anti-sépticas – no combate aos microorganismos -, aromatizantes, 

digestivas, excitantes, calmantes, hipertensoras, tônicas e dilatadoras dos vasos. Ela 

deve ser evitada por mulheres grávidas, uma vez que possui características que podem 

provocar o aborto ou má formação do feto. Afirma-se também que ela combate 

calafrios, a respiração cansada, dores de barriga, pressão baixa, reumatismo e tosse. Do 

chá das cascas ou das folhas é que se aproveitam todas estas qualidades medicinais, 

enquanto o pó das cascas é transformado em tempero. Seu paladar e o perfume sem 

igual provêm do aldeídocinâmico ou cinamaldeído. Os portugueses tiveram seu 

primeiro contato com a canela em 1505, quando no Ceilão se depararam com a casca de 

uma caneleira. Durante a era medieval este condimento era super procurado, ao lado do 

gengibre. Atualmente, esta planta é comercializada na forma de pau ou em pó. A canela 

contém substâncias protetoras da saúde e vem deixando cientistas surpresos com seu 

potencial terapêutico.  O efeito da canela sobre as plaquetas do sangue , que contribuem 

para a coagulação. Ela ajuda a diluir o sangue e evitar aglomeração indesejada de 

plaquetas. É tão eficaz como um anticoagulante que os doentes que tomam 

anticoagulantes prescritos por médicos devem ser avisados para não tomar canela em 

forma concentrada como suplementos ou extratos. 

 Palavras chave: Canela, Benefícios, Medicina. 
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A CAMAPÚ- ESTUDO BOTÂNICO E 

FITOTERÁPICO DA Physalispubescens 
 

Luiziara Fernanda Fernandes Lages, Janaina de Souza, Meiriane Dias Rocha, Fabíola 

Cristina Fonseca (Orientadora). 
 

Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências da Saúde 

 

 A Camapú (Physalis pubescens), também conhecida como Juá ou Fisális, é uma 

planta herbácea de origem amazônica que pode chegar a 1,20 metros de altura e ciclo de 

vida de aproximadamente 2 anos. Encontrada facilmente em locais como pastagens, 

lavouras e beiras de estrada, a planta tem predileção por clima quente e a pleno sol. 

Utilizada amplamente na culinária, na ingestão de seus frutos e derivados dos mesmos. 

Já seu caule é utilizado na medicina popular, onde alega-se possuir propriedades 

neurogênicas que atuam no hipocampo, ajudando pessoas portadoras de doenças 

degenerativas do sistema nervoso. Porém são poucos os relatos de estudos da planta na 

fabricação de fármacos ou fitoterápicos. Sendo o objetivo do presente trabalho o estudo 

mais abrangente das características botânicas e fitoterápicas da espécie. Para tanto após 

pesquisas bibliográficas através do google acadêmico foi realizado o levantamento 

minucioso de estudos da camapú, a partir de onde foi desenvolvido a análise 

morfológica e histológica dos órgãos da planta, bem como a produção de extrato aquoso 

como base de testes físico-químicos para determinação de pH e saponina além da 

produção de fitoterápicos como sabonete e creme. Os resultados obtidos foram o 

desenvolvimento do extrato e dos fitoterápicos (sabonete e creme), sendo os próximos 

passos a execução dos testes físico-químicos e de eficácia dos fitoterápicos. Conclui-se 

que a planta Camapú (Physalis pubescens), possui um potencial inexplorado como 

fármaco e ou fitoterápico capaz de atuar auxiliando no tratamento de doenças 

importantes como: Câncer, HIV, Poliomielite, Diabetes, Catarata, Reumatismo crônico, 

doenças cutâneas, doença de chagas, entre outras. Sendo o presente trabalho uma 

ferramenta científica e social, na constatação e construção de conhecimentos a respeito 

de uma espécie utilizada na medicina popular. 

 Palavras chave: Physalis pubescens, Fitoterápicos, Propriedades neurogênicas. 

  



Anais da 2ª Feira Mineira de Iniciação Científica 

Mateus Leme, 15 a 17 de agosto de 2018 

 

 
151 

SAIÃO: ‘UMA HERANÇA DA REGIÃO’ 
 

Isadora Maria de Brito, Pierre Augusto Iolano Macieira, Jade Caroline Araújo, 

Aparecida Ferreira de Morais e Tomaz (Orientadora), Cristiana Aniceto da Rocha 

Marques (Coorientadora). 
 

Escola Estadual Alvino Alcântara Fernandes 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências da Saúde 

 

 O Saião (Kalanchoe  brasiliensis) é uma planta muito comum ,fácil de encontrar 

pois se alastra facilmente pelo solo .Porém ,poucas pessoas têm conhecimento sobre 

suas propriedades medicinais .Existem relatos de que o fitoterápico pode ser usado no 

tratamento de feridas ,inclusive já foram feitas pesquisas em que detectou a eficácia do 

mesmo no tratamento da leishmaniose cutânea .Grande parte da população rural sofre 

com problemas como rachaduras nos pés e manchas na pele ,decorrentes da exposição 

excessiva ao Sol e ao hábito de ficara descalço .Muitas vezes essa população se recusa 

ou simplesmente não tem acesso a medicina tradicional ,tendo que recorrer a medicina 

popular ;vendo-se necessário pesquisas a respeito da eficácia de fitoterápicos como o 

Saião .Sendo o objetivo do presente trabalho produzir e testar cremes fitoterápicos `a 

base da planta Saião (Kalanchoe brasiliensis ) como tratamento de rachaduras nos pés  

e manchas na pele  . Para tanto a metodologia se deu através da formulação de cremes 

fitoterápicos para rachaduras nos pés e manchas na pele , sendo testados por dois 

voluntários por um período de 29 dias .O resultado mostrou uma melhora significativa 

,atendendo as expectativas dos voluntários .Conclui-se portanto que o Saião (Kalanchoe 

brasiliensis ) possui um grande potencial medicinal no que diz respeito a rachaduras e 

manchas . Isto contribui para a validação dos conhecimentos populares, abrindo 

questionamentos sobre quais princípios ativos estão envolvidos e sua eficácia em 

relação a cicatrização e tratamento de feridas por leishmaniose. 

 Palavras chave: Saião, Rachaduras, Manchas. 
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CICATRIZANTE NATURAL 
 

Daísa Nunes Batista, Valdelaine Jéssica Borges, Luiza Fonseca Batista, José Antônio de 

Souza (Orientador). 
 

Escola Estadual Alvino Alcântara Fernandes 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências da Saúde 

 

 Este projeto feito através da folha da graviola seca e fresca para produção de chá 

e spray com efeito benéfico, anticancerígeno e cicatrizante de rupturas de veias e feridas 

internas e externas. Foi pensando na dificuldade enfrentadas pelos pacientes que sofrem 

com câncer e com feridas, que resolvemos através de inúmeras pesquisas e buscar uma 

forma de tratamento natural e menos invasivo para a cura dessas enfermidades. 

 Palavras chave: Tratamento, Biológico, Cicatrização. 
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SORRISO DE PAPEL 
 

Paulo Rodrigo Cardoso Pereira, Wictória de Moura Teles, Ruane Carmo Pantoja, 

Daniel Ribeiro Ferreira Junior (Orientador), Danilo Ramalho de Sousa 
 

Escola SESI Visconde de Mauá  

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências da Saúde 

 

 A partir de um cenário de avanço no quadro depressivo e ansioso de jovens 

cursantes do ensino médio, avalia-se a necessidade de combater tais males através de 

mecanismos que diminuam o ascendente gráfico de tais doenças. Para isso o 

desenvolvimento do projeto Sorriso de papel se faz presente, e como pergunta mor 

temos: como poder ajudar tais jovens haja vista que o ambiente escolar raramente 

consegue identificar e/ou tratar específico problema. Ao exposto foi proposta a ideia de 

criar-se um mecanismo que capta-se o problema diretamente de quem o sofre, para tal 

objetivo, criou-se a caixa coletora de relatos: uma caixa trancada disponível  nas salas 

de aulas e que coletam depoimentos produzido por alunos da instituição em que o 

projeto trabalha, sendo que tais relatos possuem como conteúdo os problemas 

psicológicos tangentes a tais alunos, problemas esses que são abordados e tratados nas 3 

seguintes fases do projeto: Primeira fase: explanação da importância de se tratar as 

doenças psicossomáticas e instalação da caixa coletora. Segunda fase: ocorrida após a 

coleta dos relatos, a segunda fase é a digitalização dos depoimentos que logo após são 

enviados aos psicólogos voluntários do projeto, e esses por sua vez encaminham a 

melhor forma de tratamento para tais reclamações. Terceira fase: após o adequado 

direcionamento profissional o projeto junto a escola realiza ações de tratamento e 

combate ao que na segunda fase fora informado pelos alunos. E após as três fases 

verifica-se e se espera uma melhora dos tais problemas nas instituições que são 

ofertadas pelo Sorriso de Papel. 

 Palavras chave: Caixa, Depressão, Relatos. 
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O USO DA LINHAÇA (LINUM 

USITATISSIMUM) EM FITOTERÁPICOS PARA 

O TRATAMENTO DA PSORÍASE 
 

Hiromitsu Tsuchiya, Lorena Keroliny Tomaz Silva, Wiliam Pereira Dias, José Pedro 

Julião (Orientador), Fabíola Cristina Fonseca (Coorientadora) 
 

Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências da Saúde 

 

 A psoríase é uma doença que afeta, em graus variados, aproximadamente 5% da 

população e para a qual não existe, infelizmente, cura. São atingidos tantos os homens 

como as mulheres, principalmente de pele clara, quase sempre na faixa etária dos 20 aos 

40 anos. De acordo com a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologistas), a psoríase é 

uma doença de pele relativamente comum, crônica e não contagiosa, além de cíclica, 

acredita-se que está relacionada ao sistema imunológico, às interações com o meio 

ambiente e à suscetibilidade genética. Um tratamento natural e eficaz é a linhaça 

(Linumus itatissimun), que é uma semente originária do linho, utilizado desde o Egito 

Antigo na confecção de tecidos e na fabricação de cordas. O alimento, além de 

saboroso, possui uma grande quantidade de nutrientes que são benéficos para o 

funcionamento do corpo e que auxiliam na defesa do organismo, no retardo do 

envelhecimento das células, que ajuda no controle do colesterol e das triglicérides e no 

combate a doenças cardiovasculares, prevenindo também o câncer. Além disso, a 

linhaça e seus derivados são ricos em fibras, proteínas, minerais e vitaminas C, E do 

complexo B, ácidos graxos e ômegas 3 e 6. A mesma auxilia na redução de inflamações 

no corpo, como a psoríase por exemplo. O fato é que diante de resultados qualitativos 

satisfatórios na saúde das pessoas que fazem uso da linhaça surgiu o objetivo de 

desenvolver fitoterápicos à base do óleo de linhaça e testar o potencial dos mesmos em 

voluntários portadores da doença buscando-se proporcionar alívio e um tratamento 

natural e mais em conta que está ao alcance de todos. Para tanto foram desenvolvidos 

(xampu e pomada) que posteriormente foram testados em voluntários que aceitaram 

participar da pesquisa. O uso dos fitoterápicos em áreas afetadas pela doença 

comprovou que a linhaça e seus derivados além de ser um tratamento natural e mais em 

conta, são uma ótima opção no tratamento da psoríase, uma vez que, a mesma auxiliou 

na redução da inflamação, proporcionando hidratação e diminuindo a escamação e a 

irritação causada pela doença. 

 Palavras chave: Linhaça, Fitoterápicos, Psoríase. 
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IRRIGAÇÃO PET 
 

Lucas César Alves Dos Santos, Anselmo Ramos Ribeiro, Carlos Henrique Candido 

Batista, Lucinei Cristina Ferreira (Orientadora), Cristina Santana Da Silva 

(Coorientadora). 
 

Escola Estadual Alvino Alcântara Fernandes 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Agrárias 

 

 Essencial à vida, a água é um elemento necessário a diversas atividades 

humanas. A quantidade de água existente na natureza é finita e sua disponibilidade 

diminui gradativamente devido ao crescimento populacional, à expansão das fronteiras 

agrícolas e à degradação do meio ambiente. Este projeto se justifica ao tentar minimizar 

um problema de nossa sociedade e de certa forma inovar a irrigação das hortas caseiras, 

que além de tratar de um assunto tão importante como a água, se liga indiretamente a 

saúde da população, trazendo para nossas hortas caseiras a irrigação por gotejamento e 

seus benefícios. O objetivo é construir um modelo de gotejador reciclado, mais 

precisamente, de garrafas PET, que ajude a reduzir o consumo de água sem perder a 

qualidade de produção nas hortas caseiras, incentivando assim a população a cultivar 

sua própria horta e reciclar materiais. Ficou claro como a Irrigação PET economiza 

água, principalmente em relação aos aspersores. Por mais que o regador seja uma boa 

opção, é preciso irrigar no mínimo duas vezes ao dia por causa da evaporação. A 

Irrigação PET diminui estas desvantagens, pois irriga por bastante tempo, e a 

capacidade de penetração da água no solo é bem maior. A partir dos testes, obtivemos 

resultados satisfatórios, mas também dúvidas, nas quais procuramos desvendar 

realizando mais testes. Os testes provaram a grande economia de água em comparação 

com os sistemas de irrigação usados nas hortas caseiras, e a capacidade de penetração 

da água no solo. Desta forma, podemos considerar nosso projeto como um grande passo 

na tecnologia da irrigação na agricultura, principalmente nas hortas caseiras, 

contribuindo tanto para a reciclagem de materiais quanto para a economia de água. 

 Palavras chave: Água, Irrigação, Economia. 
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INCENTIVO À AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

EM SERRA AZUL 
 

Fabiana Alves de Freitas, Raiane Barcelar de Oliveira, Júlia Mariana Faria Freitas, José 

Antônio de Souza (Orientador). 
 

Escola Estadual Alvino Alcântara Fernandes 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Agrárias 

 

 O aumento da produção agrícola está relacionado diretamente à necessidade de 

consumo alimentar, e o combate à fome, além da movimentação da economia. Um dos 

principais caminhos para obtenção de produtividade em larga escala: é o uso de 

defensivos químicos de maneira inadequada e excessiva, porém parte da população e na 

maioria das vezes os próprios agricultores, não possuem conhecimento suficiente sobre 

os perigos da utilização em excesso desses produtos químicos e as graves consequências 

que acarretam, tanto para a saúde e para o meio ambiente; sendo pioneiros na 

contaminação do solo, ar e água, desertificação do solo, degradação dos recursos 

naturais, desequilíbrios biológicos  e ecológicos. Os defensivos e fertilizantes químicos 

também causam intoxicações, doenças de efeitos reprodutivos, imunológicos, 

teratogênicos, neurológicos, genotóxico e carcinogênicos. Estima-se que cada brasileiro 

consome em média 5,2 litros de agrotóxicos por ano, o brasil ocupa o primeiro lugar no 

ranking de utilização de agrotóxicos, movimentando cerca de 8 milhões por ano na 

economia. O art. 225 da constituição federal, diz:" Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”. A falta de recursos naturais, só pode ser resolvida com a 

conscientização da sociedade na importância da preservação. O projeto foi elaborado e 

dividido em partes: conscientização da população em geral sobre o uso de defensivos e 

fertilizantes químicos; projetos interdisciplinares para incentivo da educação ambiental 

(destacando a importância do meio ambiente e a economia dos recursos naturais); 

desenvolvimento de defensivos e fertilizantes naturais e produção de alimentos 

orgânicos, criação de um blog e canal (Agro sustentável), e curso de aprimoramento de 

conhecimento para os agricultores. 

 Palavras chave: Agricultura, Sustentável, Meio Ambiente. 
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UTILIZAÇÃO DE RESIDUOS ORGÂNICOS 

COMO ADUBO 
 

Mateus Murta Starling Hayashi, Gabriel Augusto Carvalho Pinto, Rhannya Lorys, 

Pedro Gustavo De Sousa Rosa (Orientador). 
 

Colégio M2 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Agrárias 

 

 Os fertilizantes, adubos obtidos a partir de matérias-primas animal ou vegetal, 

podendo ser adicionados também minerais, são amplamente utilizados na agricultura 

para a melhoria do solo e da produtividade. Porém, seu uso em excesso atinge a saúde 

humana, debilitando o sistema imunológico, podendo causar o Câncer, infertilidade, 

Mal de Alzheimer, entre outros, além dos males causados à qualidade do solo (podem 

gerar sua acidificação, imobilização de nutrientes, mineralização e redução da matéria 

orgânica, além de aumento da erosão na região em que é aplicado com frequência.), às 

fontes de água (causam a Eutrofização) e à atmosfera (favorecem o processo do 

Aquecimento Global).Conforme afirma o diretor-geral do Instituto Internacional de 

Nutrição de Plantas no Brasil e coordenador técnico da Nutrientes Pela Vida, Luiz 

Prochnow, "Todo ser vivo precisa de nutrientes para poder se desenvolver e completar 

seu ciclo de vida. As plantas não são diferentes, precisam de nutrientes. E os 

fertilizantes, pura e simplesmente, são produtos que contém nutrientes: potássio, 

nitrogênio, fósforo, enxofre, entre outros, para o desenvolvimento e a produção das 

plantas". Porém, esses nutrientes não precisam necessariamente ser fornecidos às 

plantas através de fertilizantes produzidos em indústrias, podendo-se fornecer materiais 

orgânicos. Pensando nisso, o trabalho foi desenvolvido, calcado no uso de fertilizantes 

orgânicos como adubo, principalmente na agricultura em larga escala. Produzidos a 

partir de produtos naturais, são diversos os tipos que podem ser utilizados, adaptando-se 

a cada caso específico, no que tange à situação financeira e às necessidades específicas 

do solo em cada área, aumentando a produtividade e melhorando a qualidade de 

produção da mesma. Recebe destaque no projeto a utilização do lodo de esgoto. 

 Palavras chave: Agricultura, Lodo residual, Fertilizantes orgânicos. 
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NUTRIOJO: MACARRÃO INSTANTÂNEO 

SAUDÁVEL E ENRIQUECIDO COM 

NUTRIENTES 
 

Daniel Morais Miranda Lopes, Luís Alberto Borges Rocha, Déborah Raquel De Melo 

Garcia (Orientadora). 
 

Escola Palomar de Lagoa Santa 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Agrárias 

 

 O NUTRIOJO é uma iniciativa dos alunos da Escola Palomar Lagoa Santa que 

desenvolveram um projeto de Iniciação Científica através do PIC (Programa de 

Iniciação Científica), atual disciplina do 9° ano/Ciências. A justificativa que motivou a 

escrita e desenvolvimento do projeto se deu pela dificuldade que algumas crianças e 

jovens apresentam na ingestão de verduras e legumes variados. Portanto, este trabalho 

tem como objetivo criar um macarrão instantâneo cujo tempero consiste em verduras e 

legumes desidratados, respeitando o índice nutricional necessário em uma ingestão 

diária de uma dieta normal. Esse alimento auxiliaria famílias na busca de uma 

alimentação saudável e com baixo teor de sódio. A metodologia já foi realizada e, com a 

ajuda de uma profissional da Engenharia de Alimentos, foi possível a criação do 

macarrão instantâneo sabores: carne, frango e legumes. Espera-se com esta iniciativa 

abordar como é possível manter uma alimentação saudável e nutritiva utilizando 

estratégias diferentes de alimentação. 

 Palavras chave: Alimentação Saudável, Engenharia de Alimentos, Alimentação 

Nutritiva. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DA POPULAÇÃO 

SOBRE A IMPORTÂNCIA TERAPÊUTICA DO 

BACUPARI (Garciania sp.) E SUA 

CONSERVAÇÃO 
 

Bianca Narumi Medina Ito, Brunna Luisa Silva Moreira, Luana Cristina Santos, Ana 

Carolina Alves Saraiva (Orientadora), Francisca Junia Macieira (Coorientadora). 
 

Escola Estadual Joaquim Corrêa 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Agrárias 

 

 Através de estudos farmacológicos foi comprovada a importância terapêutica da 

Garcinia sp., de nome popular, Bacupari, fruto de  de origem amazônica, mas muito 

encontrado no Cerrado; bioma esse que é um dos mais explorados e que contém 

inúmeras espécies em risco de extinção. Sabendo disso, realizamos uma pesquisa 

através de um questionário a fim de descobrir a percepção populacional sobre o 

Bacupari, os motivos que levaram à possível diminuição de espécimes, bem como os 

locais em que o fruto existiu e ainda existe na região.  Além do questionário, houve uma 

tentativa de análise dos inventários florísticos dos processos de licenciamento ambiental 

das empresas próximas as cidades de Juatuba e Mateus Leme, porém foi uma tentativa 

frustrada, uma vez que as prefeituras das cidades nas quais foram acionadas não deram 

retorno algum. Esperamos com o trabalho valorizar o Bacupari e suas propriedades e 

substâncias, conscientizando a população de sua importância terapêutica, além de 

propor ações de manejo e conservação, para no futuro serem feitas possíveis pesquisas 

com o fruto e a sua árvore como um todo, contribuindo assim, para a não extinção da 

espécie em nossa região. 

 Palavras chave: Garcinia, Cerrado, Conservação 
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GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

ORGÂNICOS DA PRODUÇÃO DE BANANA 

(Musa spp) PARA DESENVOLVIMENTO DE 

BIOETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO 
 

Tailan Silva de Melo,Jefferson Pereira Rosa, Paula Valéria Nunes Brito Almeida 

(Orientadora). 

 

Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia do Rio Grande  

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Agrárias 

 

 A produção de Musas pp no Oeste baiano vem se destacando a cada ano, onde 

mesmo com todo aparato para diminuir as percas em colheita, quando direcionamos a 

agricultura familiar, os níveis de desperdício são relevantes em questão a diversos 

fatores que vão desde seleção dos frutos para comercialização até a demanda do fruto no 

comercio local. Na localidade de Barreiras Norte, situada no município de Barreiras – 

Bahia, há produção do pseudofruto das variedades Nanica (Musa acuminata) e prata 

(Musa sapientum), onde sua colheita é em estado verde e uma porcentagem é 

desprezada. O Ministério do Meio ambiente (MMA) classifica esses resíduos em 

rejeitos agrícolas ou resíduos sólidos orgânicos de origem agrossilvopastoris. Os órgãos 

municipais, estaduais e federais apresentam a produção de compostagem orgânica e a 

biodigestão como alternativas viáveis de utilização dos resíduos, sendo que a produção 

de biocombustíveis é pouco discutida e apresentada como alternativa de solução. Tendo 

em vista estes fatores de desperdício, o presente projeto busca utilizar esse desperdício, 

classificado pelo Ministério do Meio Ambiente como resíduo solido orgânico para 

produção de bioetanol, sendo de segunda geração (origem da matéria prima não 

competitiva a alimentação humana). Para obter-se o bioetanol é elaborado dois tipos de 

biomassas (biomassa da banana madura e vitamina), onde segue uma sequência de 

tratamento: Obtenção da matéria prima, produção das biomassas e mostos, Controle de 

pH, Destilação e armazenamento, Secagem e Análise dos dados. O bioetanol obtido 

servirá como alternativa de renda aos pequenos agricultores com a venda futura da 

matéria prima (bananas descartadas), utilização em equipamentos nas propriedades ou 

elaboração de subprodutos, contribuindo com o meio ambiente com a retirada dos 

resíduos desprezados a céu aberto e sendo alternativa ao mercado produtor de energia 

renovável, tornando-se ecologicamente e economicamente viável. 

 Palavras chave: Descarte, Alternativa Renovável, Biocombustível.  
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BOMBA HIDRÁULICA ECOLÓGICA 
 

Erik Souza Ferreira, Ítalo Felipe Santo, Glenderson Do Nascimento Baya, Ezequias 

Souza Queiroz (Orientador), Maria Anaselma Carvalho Da Silva (Coorientadora). 

 

Escola Estadual Professor Geraldo Da Silva Pinto 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Agrárias 

 

 O presente projeto de pesquisa que tem como tema Bomba Hidráulica 

Ecológica, foi desenvolvido pelos alunos da 6º/7º Ano Aceleração do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Professor Geraldo da Silva Pinto, Município de Alto 

Alegre. Os alunos da escola buscarão informações de como fazer uma bomba hidráulica 

ecológica sem energia elétrica, juntos com agricultores do município de Alto Alegre, 

mostrar a importância ambiental e econômica e benefícios para agricultura local. O 

projeto foi dividido em duas etapas sendo a primeira pesquisa com os agricultores para 

saber se existe alguma bomba ecológica, na segunda etapa; fabricação da bomba hídrica 

ecológica além de montagem e teste com os agricultores de como fazer para utilizar 

uma bomba ecológica. Construir uma bomba hidráulica ecológica sem o uso de energia 

elétrica visando a aplicabilidade, importância ambiental, econômica e os benéficos para 

o setor agrícola local, construir uma bomba hidráulica ecológica sem o uso de energia 

elétrica; desenvolver métodos simples de como fazer uma bomba hidráulica agrícola 

ecológica e suas utilizações; montar em uma horta a bomba hídrica ecológica para testar 

sua viabilidade, tipo pressão da água e vazão; Testar um carneiro hidráulico acoplado na 

bomba hidráulica ecológica para melhorar a pressão; testa a viabilidade da bomba 

hidráulica ecológica em tanque de criadouro de peixe para melhorar a oxigenação da 

água. Alto Alegre-RR há uma grande área agrícola de cultivos de diversas culturas. 

Pensando em uma forma de contribuir com os agricultores da região e com o meio 

ambiente e economicamente viável, os alunos turma A, turno vespertino buscam 

algumas indagações sobre o uso racional da água na agricultura local sem desperdício 

em nosso município através de uma fonte de sustentabilidade e sensibilização. Assim o 

presente projeto buscará estudo sobre como construir uma bomba de água hídrica 

ecológica, sem o uso de energia elétrica, testar sua viabilidade, calcular a pressão e 

vazão em área agrícola e urbana no município de Alto Alegre. Foi elaborado um 

questionário para aplicarmos junto aos agricultores da nossa região, abordando e 

indagando sobre culturas plantadas, tipos de bombas e quantidade de água utilizadas em 

cada chácara ao derredor do município. 

 Palavras chave: Bomba, Alto, Alegre. 

  



Anais da 2ª Feira Mineira de Iniciação Científica 

Mateus Leme, 15 a 17 de agosto de 2018 

 

 
162 

AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO DO FEIJÃO 

DE METRO – Vigna unguiculata - CULTIVADO 

EM DIFERENTES ADUBAÇÕES 
 

 

Iranilde Monteiro Lopes, Jhony de Jesus Pereira Pureza, Alcione Monteiro Rodrigues 

(Orientadora). 
 

Escola De Ensino Fundamental Corre Mão. 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Agrárias 

 

 O Feijão de metro (Vigna unguiculata), foi introduzido no Brasil no século 

XVII, sendo sua produção observada principalmente em pequenas unidades de 

produção familiar, possuindo importante papel na complementação da renda familiar. 

Devido o consumo tornar-se relativamente expressivo na região, tanto para a agricultura 

de subsistência familiar quanto para a comercialização e também o fato de que a maioria 

dos agricultores terem hábito de plantar diretamente em solo, às vezes com baixo níveis 

de matéria orgânica, ocasionado uma demora no crescimento/desenvolvimento da 

planta. Este trabalho busca apresentar uma forma mais acelerada de germinação e 

produtividade desta leguminosa, através de experimentos em amostras de diferentes 

adubações, incluindo biofertilizante e químico. Possui como intuito apresentar uma 

alternativa pra ganhar tempo e até mesmo diminuir ou zerar custos no manejo deste 

vegeta, avaliar e comparar o crescimento do feijão de metro em diferentes adubações 

(orgânicas e minerais) promovendo benefícios aos agricultores desta leguminosa. Este 

trabalho foi conduzido na Escola Municipal Ensino Fundamental Corre Mão, localizada 

às margens do rio Itamimbuca, no município de Igarapé-Miri, Estado do Pará. Os 

experimentos foram realizados em sacos plásticos de polietileno, o qual foi depositada a 

terra preta e feita a preparação do substrato, com três tipos de adubações, sendo elas 

duas orgânicas: adubo bovino e adubo de aves; e uma adubação química: Nitrogênio, 

Fósforo e potássio (NPK) granulados e outra amostra denominada “testemunha” apenas 

em terra preta. O manejo realizado com a adubação bovina mostrou-se mais eficaz em 

seu desenvolvimento, desde a germinação até o desenvolvimento de suas partes 

vegetativas, relacionado com as outras adubações, isso mostra que dará uma 

produtividade com vagem de forma mais breve do que as amostras que foram plantadas 

em outro tipo de substrato. 

 Palavras chave: Feijão de metro, Adubações, Agricultores. 
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APLICAÇÃO DE BIOFERTILIZANTE AERÓBIO 

NO COMBATE À COCHONILHA-DO-CARMIM 

EM PALMA FORRAGEIR 
 

Igor Silva Santos, João Victor Lima de Melo Silva, Tássila Monieli Guilherme da Silva, 

Jenivaldo Lisboa de Araújo (Orientador), André Pereira de Souza (Coorientador) 
 

Escola Estadual Muniz Falcão 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Agrárias 

 

 Na busca por soluções para melhoria do rendimento das lavouras, uma das 

soluções de baixo custo e de fácil implementação por parte dos pequenos e médios 

agricultores é a produção de biofertilizantes. Os quais são formados pela fermentação de 

um substrato por uma comunidade de microrganismos, podendo o processo diferir 

quanto à presença ou ausência de oxigênio, sendo denominado de aeróbio ou anaeróbio, 

respectivamente. Desta forma, o presente projeto avaliou a capacidade pesticida de um 

biofertilizante aeróbio produzido a partir de esterco de galinha aplicado no combate à 

cochonilha do carmim em palma forrageira. Para isso, foram testadas soluções contendo 

diferentes concentrações do biofertilizante (25, 50, 75 e 100% em volume), as quais 

foram comparadas com um grupo controle que recebeu apenas água de torneira. Ao 

mesmo tempo foram feitos testes para determinação dos teores de amônia e superfosfato 

através do conjunto Color Disc da Alfakit®, além de registros microscópicos por meio 

do uso de microscópio digital U1000X, possibilitando avaliar o comportamento de 

colônias de Dactylopius opuntiae sob o contato de soluções com diferentes 

concentrações do biofertilizante. Os resultados demonstraram que o biofertilizante é 

rico em superfosfato, apresentando uma concentração de 448,2 ppm, além de apresentar 

um teor de amônia igual a 2,5 ppm. A aplicação de diferentes concentrações do 

biofertilizante demonstrou-se eficaz a partir da aplicação de uma solução contendo 50% 

(v/v) de biofertilizante, a qual, apesar contribuiu para uma maior resistência da palma 

em relação à infestação de cochonilha. Sendo que, apesar dos testes microscópicos 

realizados em um período de 5 dias demonstrarem que não há uma completa eliminação 

de D. opuntiae, o uso desta concentração provocou a morte de alguns espécimes, o que é 

evidenciado pela formação da cor carmim na superfície da palma. Logo, a solução de 

biofertilizante demonstrou-se útil no aumento da resistência à infestação de cochonilha-

do-carmim em palma forrageira, de modo que serão realizados estudos posteriores 

buscando avaliar a influência de adições sucessivas do biofertilizante no combate a esta 

praga. 

 Palavras chave: Dacylopius opuntiae, Biofertilizante, Palma forrageira 
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SUICÍDIO E O QUE ELE DEIXA PARA TRÁS, 

COMO CONSCIENTIZAR? 
 

Maria Clara Jesus Souza, Heloísa Alves Braga (Orientadora) 
 

Escola Estadual Joaquim Corrêa 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

 Diante do aumento de caso de suicídios decidiu-se fazer o projeto, com o 

objetivo de mostrar às pessoas que isso é uma coisa muito séria. Por meio da realização 

deste projeto, que tem entrevistas com pessoas que estão em tratamento e pessoas que já 

passaram dessa fase, conseguiu-se ter um esclarecimento sobre a gravidade desse 

problema social. O trabalho consistiu em análises bibliográficas, baseados em sites que 

abordassem o tema e em programas e série que falasse sobre suicídio, assim foi citada a 

série da Netflix "Os Treze Porquês", com as pesquisas observou-se que tal série ajudou 

as pessoas a procurarem ajuda, chegando a aumentar a busca em 415%. Outro ponto 

importante foi a pesquisa sobre os motivos que levam as pessoas a cometerem suicídio e 

em qual faixa etária mais ocorrem casos de suicídio. Após pesquisas foram entregues 

questionários a estudantes de uma Universidade Estadual e aos pacientes com 

transtornos psíquicos de um centro de tratamento em saúde mental. Toda a pesquisa 

teve como objetivo conscientizar as pessoas que pensam em suicidar-se quanto às 

pessoas que estão perto destas e que muitas vezes não sabem como ajudar ou como se 

comportar diante dos alertas que as pessoas com tendência suicida mostram todos os 

dias. Pretende-se que os resultados do projeto ajudem pessoas a ajudarem outras a 

procurarem ajuda. 

 Palavras chave: Suicídio, Prevenção, Setembro Amarelo. 
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A INTENSIFICAÇÃO DO USO DA DROGA 

METILENODIOXIMETANFETAMINA 

(BALINHA) ENTRE ADOLESCENTES DE 

ESCOLAS PÚBLICAS 
 

Gabriel Oliveira Costa, Jhadysom Felipe Silva Ferreira, Stefânia Gomes de Andrade, 

Fábio Henrique Gonçalves Oliveira (Orientador), Pollyanna Cristina Mendanha Moreira 

(Coorientador). 
 

Escola Estadual Joaquim Corrêa 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

 Nos dias de hoje o uso de drogas tem se tornado cada vez mais comum entre os 

jovens. Na geração atual acaba que todo consumo de drogas vem se normalizando a 

cada dia mais, a ponto de que se você ir em uma festa e não usar qualquer tipo de droga 

você é considerado como “careta”. Com isso, podemos observar que a droga que é dita 

como “moda” nos dias de hoje, possui um nome inofensivo, mas de efeitos que podem 

levar a morte. A droga vem propagada com um nome de “bala” e/ou “balinha”, tem 

como nome científico metilenodioximetanfetamina, também conhecida como MDMA. 

Muito mais utilizada entre os jovens, o principal meio de se encontrar essa droga é em 

festas raves, ou de músicas eletrônicas, até por que seus efeitos colaboram para esse tipo 

de festa. Os usuários relatam uma viagem que pode ser considerada como única, relatam 

também uma euforia fora do comum, mantendo o indivíduo aceso durante toda a festa, 

já que grande parte dessas festas tem duração de dez ou mais horas sem interrupções. 

Até então parece ser uma droga momentânea que não acarreta nenhuma doença física 

ou mental, mas isso é apenas falta de informação, pois o uso muito constante dessa 

droga pode trazer muitos malefícios, podendo levar a morte. Portanto, o nosso trabalho, 

visa demonstrar o aumento e o uso da “balinha” entre os adolescentes analisando os 

dados coletados nas escolas públicas de Juatuba e Mateus Leme, além disso a 

conscientização sobre as consequências de uso a curto e longo prazo. 

 Palavras chave: Bala, Adolescentes, Efeito, 
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TEXTURAS E SENSAÇÕES: A FAVOR DA 

INCLUSÃO SOCIAL 
 

Paloma Yasmin Da Silva Paulino, Alessandra Alves da Silva (Orientadora). 

 

Escola Estadual Elias Salomão 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

 Este trabalho tem como principal objetivo e função mostrar as pessoas um pouco 

sobre o mundo das pessoas deficientes, principalmente os cegos. Resolvemos fazer este 

trabalho pois achamos que não adianta todas as pessoas possuírem os mesmos direitos 

perante a lei, mas a sociedade deve tratar de forma igualitária, ou melhor, deve tratar os 

deficientes com equidade, pois eles necessitam de cuidados diferenciados e precisam ter 

direitos iguais à todas as pessoas, colocando em prática o senso de justiça. Mostraremos 

através de objetos pertencentes ao cotidiano rotineiro das pessoas, através de texturas e 

sensações que iremos disponibilizar, propiciando assim, que as pessoas possam 

perceber o mundo que os deficientes vivem, como o deficiente visual, por exemplo. 

Realizamos várias atividades com esta função, graças ao envolvimento de todo o grupo, 

conseguindo realizar várias dinâmicas que irão permitir que as pessoas utilizem suas 

percepções sensoriais através das diferentes texturas e sensações existentes em materiais 

que utilizamos no dia a dia e que nem percebemos. Sabemos que o preconceito vem da 

ignorância, ou seja, da falta de conhecimento sobre algo, podemos concluir então que o 

preconceito aos deficientes visuais é devido à falta de conhecimento e de entendimento 

sobre o assunto. Assim propomos que as pessoas que possuem uma visão normal, 

possam “ver como os cegos veem”, ou seja, ver pelo toque, através das diferentes 

texturas e sensações. Propiciando assim, uma maior inclusão social, ao 

conscientizarmos as pessoas que somos todos iguais, apesar das diferenças. 

 Palavras chave: Texturas e Sensações, Inclusão Social, Percepção Sensorial. 
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BULLYING 
 

Fábio Wallace Alkimim Santos, Ingrid Silva Rodrigues, Emily Carolina Piedade 

Pereira, Cristina Santana da Silva (Orientadora). 

 

Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

 Bullying e uma situação q se caracteriza por agressões intencionais verbais ou 

físicas feitas de maneira repetitiva por um ou mais aluno contra um ou mais colegas o 

termo bullying tem origem na palavra inglesa bullying que significa valentão brigão  

Bullying é um termo da língua inglesa (bully = “valentão”) que se refere a todas as 

formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem 

sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e 

angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou 

capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma relação desigual de forças ou 

poder.Diante disso a justificativa deste trabalho foi conscientizar as pessoas do mal que 

o bullying causa as suas vítimas. O objetivo principal foi mostrar as causas e as 

consequências do bullying. A pesquisa foi desenvolvida através de uma exposição 

orientar as pessoas no sentido da não praticarem bullying. Salientando as causas e as 

consequências do tal ato. Além disso, pesquisas estão sendo conduzidas, através de 

questionários com adolescentes de uma escola da cidade de Mateus Leme.  Com a 

pesquisa foi possível a formação da sociedade tornando-a parte de um mundo melhor. 

 Palavras chave: Bullying, Escola, Juventude. 
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METODIZAÇÃO ''PIA''- PREVENINDO O 

SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA. 
 

Karla Janaina Luiza de Araujo, Rafaela da Silva Ferreira, Mariana Teixeira Ramos 

(Orientadora), Daiane Soares Bastos (Coorientadora). 
 

Escola Estadual João Rodrigues da Silva 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

 A Proposta desta pesquisa foi elaborada para a MOPEC (Mostra de pesquisa 

cientifica) que instigou os alunos a pesquisarem e proporem soluções para problemas na 

cidade. O Problema aqui descrito é Suicídio na Adolescência que é um assunto mantido 

a quatro paredes e tema de serie na internet, o suicídio de jovens vem crescendo em 

modo lento, mas constante no Brasil, dados ainda inéditos mostram que em 12 anos a 

taxa de suicídio da população de 15 a 29 anos subiu de 5,1 por 100 mil habitantes e em 

2002 para 5,6 em 2014 - um aumento a quase 10%.  A partir de tais dados foi 

pesquisado sobre o suicídio na adolescência e como prevenir. Foi desenvolvido o 

método ''PIA''(Perceber, Informar e Ajudar) para observar o outro com o olhar holístico, 

foi desenvolvido uma escala de 0 a 10 das mudanças que podem afetar o outro. 

Realizou-se pesquisas dentro da escola e o desenvolvimento do aplicativo " PIA'' que irá 

ajudar a sociedade a lidar com esses fatores. A metodização PIA, irá ajudar a sociedade 

a identificar pessoas que sofrem com fatores sociais e psicológicos, o método foi 

desenvolvido em forma de cartilha informativa e aplicativo. PIA - Perceber = Perceber 

se a mudanças no comportamento, anotar e identifica-las; Informar = Após perceber 

deve-se informar a pessoa mais próxima; Ajudar = Ajudar socialmente da forma 

possível(Conversar, e trazer benefícios). 

 Palavras chave: Suicídio, Adolescência, PIA. 

  



Anais da 2ª Feira Mineira de Iniciação Científica 

Mateus Leme, 15 a 17 de agosto de 2018 

 

 
169 

HELPETS: uma estratégia socioambiental que 

proporciona assistência a animais de rua. 
 

Thiago Fonseca Abrão Lavalle, André Vítor de Almeida Carvalho, João Vitor Morais 

Constantino Souza, Déborah Raquel de Melo Garcia (Orientadora). 
 

Escola Palomar de Lagoa Santa 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

 O HELPETS – Sistema de Alimentação de Animais de Rua, é um projeto que 

procura amenizar a fome de animais de rua atualmente, sendo gatos, cachorros, entre 

outros. Esse Sistema se iniciará primeiramente em Lagoa Santa, a cidade natal do 

projeto, o equipamento será introduzido nos bairros onde existem a maior concentração 

de animais, e, se tudo ocorrer como o planejado será implantado em outros bairros e 

talvez até umas outras cidades. O equipamento que o grupo utilizará é uma espécie de 

casa de cachorro onde serão colocados ração de cachorros e gatos e também água será 

monitorado pelos integrantes de 4 em 4 horas, e também será necessária a ajuda da 

população no quesito repor a quantidade de ração e também conscientizar contra o 

vandalismo. O primeiro protótipo que será apresentado na feira foi montado por um dos 

integrantes, Thiago Lavalle juntamente com seu responsável e foi montando com 

madeira formando as paredes, metal para o teto e canos de PVC onde será introduzida a 

ração. Como em Lagoa Santa existem muitos animais de rua a ideia de criar algo para 

amenizar a fome desses animais se inicia onde uma das ruas que interliga a escola com 

um dos maiores bairros da cidade pode – se ver diariamente entre cães e gatos comendo 

lixo jogado na rua como também em sacos de lixo. 

 Palavras chave: Animais de rua, Acolhimento, Cuidado. 
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APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGENS 

INSTANTÂNEAS PARA DEFICIENTES 

VISUAIS – BRAILLE MESSENGER 
 

Heitor Souza Ribeiro, Danilo Correia Viana, Jayr Alencar Pereira, Alexsandro Ferreira 

Coelho (Orientador). 
 

Colégio Objetivo Juazeiro 

Ensino Médio e/ou Técnico 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

 Aplicativos de troca de mensagens instantâneas revolucionaram a forma com a 

qual nos comunicamos nos tempos modernos. Eles agilizam a vida de muitas pessoas e 

facilitam a comunicação, independentemente da localização do emissor ou receptor, é 

necessário apenas ter um smartphone e conexão à internet. Apesar desse aplicativos 

possibilitarem, além do envio de textos, o envio de áudios e vídeos, existe um grupo de 

pessoas que enfrenta dificuldades ao utilizá-los, que são as pessoas com deficiências 

visuais. O envio de mensagens de texto por pessoas que não podem ver o que estão 

digitando precisa ser auxiliado, seja por assistentes virtuais ou outros meios. Este 

projeto propõe o desenvolvimento de uma ferramenta, que seja capaz de proporcionar 

aos cegos a possibilidade de escrever mensagens. Para que escrita de mensagens seja 

possível será implementada o sistema BRAILLE, que é um sistema de escrita leitura 

para cegos, criado pelo francês Louis Braille em 1824. Segundo os dados da Fundação 

Dorina Nowill baseados no senso realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística) em 2010, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual 

no Brasil, sendo 582 mil cegas e seis milhões com baixa visão. A fundação defende que 

com o Braile, as pessoas cegas passaram a ter acesso ao conhecimento. O sistema é 

baseado em 64 símbolos em relevo, que são organizados em seis pontos divididos em 

duas colunas e 3 linhas. Cada símbolo representa uma letra, regra, pontuação ou 

números de acordo com a localização dos pontos. A ferramenta proposta empregará 

esse sistema de escrita de forma que cada um dos pontos que constituem o símbolo 

completo será representado por um botão na tela do smartphone. Com isso será possível 

escrever e enviar as mensagens, que serão recebidas e que poderão ser ouvidas com o 

auxílio de uma API de voz, fazendo assim com que o usuário tenha noção daquilo que 

escreveu. Como resultado deste trabalho tem-se uma ferramenta que contribui para a 

inclusão digital de pessoas com deficiências visuais em seus variados níveis, facilitando 

a comunicação entre elas e o seu convívio social. 

 Palavras chave: Aplicativo, Acessibilidade, Inclusão. 
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TECNOLOGIA, BULLYING E JUVENTUDE: 

VOCÊ JÁ AJUDOU ALGUÉM HOJE? 
 

Vitória Orso Martinho, Greice Conrad Rodrigues Sedrez (Orientadora), Ana Maciel 

(Coorientadora). 
 

Colégio São José Pelotas  

Ensino Médio e/ou Técnico 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

 O grande aumento em relação a registros de violência deve fazer parte da 

reflexão que recai sobre a responsabilidade que cabe a cada um de nós em prol da busca 

de melhorias trazidas a esse tema. Estamos cada vez mais acostumados com notícias 

que abordam uma vida valendo poucos mais que nada, marcas registradas no corpo e na 

alma, o descompromisso em relação ao cuidado, ao zelo, a transferência de uma criança 

a fim da exploração, o abandono, seja essa violência considerada bullying, homofobia, 

homicídio, independentemente de sua ordem, a violência é um tema que necessita ser 

refletido, entendido, trabalhado, e repensado no que diz respeito a possibilidade de 

construção de ideias que auxiliem em sua diminuição. Este projeto de pesquisa então, 

apresenta como objetivo a promoção do entendimento em relação ao porquê do grande 

número de ocorrência de violência na cidade de Pelotas-RS e o criar de uma alternativa 

utilizando a tecnologia ligada às mídias sociais, para diminuição da problemática. A 

partir da criação e utilização de um blog e de uma pesquisa virtual está sendo possível 

salientar e identificar alguns importantes tópicos sobre a temática da violência realizada 

e sofrida como meio de se tentar esclarecer e até mesmo evitar, conscientizando as 

pessoas. Até presente momento 91% dos entrevistados apresentam idade entre 13 a 15 

anos, sendo que 55 % entendem por violência, apenas a violência física e 40% dizem já 

ter sofrido algum tipo de violência. Além disso, 55% dos entrevistados não sabem nada 

ou quase nada sobre a Lei do Bullying. As pesquisas continuam acontecendo, bem 

como a 'alimentação' do blog na página Conhecer. Reconhecer. Superar 

(https://juventudecontraobullying.blogspot.com/) 

 Palavras chave: Violência, Mídias sociais, Campanha da fraternidade. 
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AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE 

COMUNICAÇÃO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA 
 

Paula Cristina Hang, Gelson Leandro Kaul (Orientador). 
 

Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

 As pessoas portadoras de paralisia cerebral, tem dificuldade constante na 

comunicação e interação com outros indivíduos. Há alguns métodos usados por 

profissionais para melhorar essa dificuldade, como o sistema de trocas de figuras. Onde 

os pacientes utilizam de fichas com figuras com itens de necessidade do seu dia – a – 

dia para assim se comunicar e conseguir o que deseja. Através de uma conversa com 

uma profissional, foi proposto a melhoria desse sistema. Através dos conhecimentos em 

informática e eletrônica está sendo desenvolvido um dispositivo para facilitar essa 

comunicação. Utilizando um leitor de código de barras será possível informatizar esse 

sistema, para que quando o leitor fizer o reconhecimento do código, ele busque os dados 

armazenados no banco de dados relacionados a figura do que foi desejado e em seguida 

faça a reprodução de uma gravação verbalizando o pedido do paciente, com isso o 

objetivo é facilitar a comunicação dos paralíticos, atendendo melhor suas necessidades. 

 Palavras chave: Comunicação, Deficiência Intelectual, Raspberry-Pi. 
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SUICÍDIO: SABER, AGIR, PREVINIR  
 

Clauderson Souza Oliveira, Letícia Machado Pereira, Jhenifer Santana Santiago, Josiane 

Cristina Rocha (Orientadora), Mateus Barros (Coorientador). 

 

Escola Estadual João Rodrigues da Silva 

 Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Humanas 

 

 É de conhecimento geral que o suicídio é um problema na sociedade brasileira. 

Observa-se também que este é um problema crescente em muitos outros países o que o 

torna um problema no mundo. Ao fazer uma análise da sociedade, buscando descobrir 

as causas as quais o suicídio pode conectar-se destaca-se que, tais causas podem estar 

ligada a uma maior ou menor probabilidade de uma pessoa cometer suicídio David 

Émile Durkheim foi um sociólogo, antropólogo, cientista político, filósofo, e psicólogo 

aponta que a relação do suicídio está na coletividade sendo assim pode-se afirmar que, 

quanto o indivíduo estiver integrado em grupo sociais menor será a possibilidade dele 

auto destruir-se.Tendo observado os aspectos já citados acerca do suicídio buscamos em 

nosso projeto estudar detalhadamente visando conscientizar a população jovem acerca 

do suicídio e orientá-los quanto a importância de buscar ajuda de profissionais. Para a 

concretização do projeto será montada uma página virtual motivadora para que as 

pessoas possam compreender a importância da vida. 

 Palavras chave: Suicídio, Prevenção, Índice. 
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VALE DO UMBURANA: NOSSA HISTÓRIA, 

NOSSA CULTURA, NOSSA MEMÓRIA  
 

Jobson Oliveira Dias, Sthefani Souza Figueredo, Omundsen de Melo Costa Junio 

(Orientador), Lucas Miranda de Oliveira (Coorientador) 
 

Escola Estadual de Umburaninha 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Humanas 

 

 A comunidade do vale do Rio das Umburanas, onde se localizam os Distritos de 

Umburaninha e Batinga, não conhece mais a sua história, não reconhece mais a sua 

cultura e tem se distanciado da sua memória e diante da falta de material histórico 

organizado e disponível sobre este povo, desenvolve-se este trabalho, sobre a história da 

comunidade, para que ela possa “re-conhecer” a sua cultura e “re-aproximar” da sua 

memória, e assim fugir da armadilha do esquecimento (raízes e identidade).Através da 

pesquisa histórica e da investigação científica (tendo como referência documentos 

oficiais, cartas, fotos e entrevistas) foi procurado resgatar os múltiplos atores, suas 

vivências e seu legado cultural, para deixar presente à memória da história e da cultura 

dessas duas comunidades (Umburaninha e Batinga) de forma organizada e sistemática, 

através de documento histórico-científico escrito. Destinado à comunidade escolar dos 

distritos de Umburaninha e Batinga e a comunidade moradora dos dois distritos que 

compartilham a mesma história, cultura e memória e demais interessados na cultura e na 

história da região, o trabalho de resgate histórico levantou as informações sobre a sua 

ancestralidade, na reconstrução da sua identidade reforçando seu senso de pertença, 

objetivando resgatar as origens dos que construíram a história do Vale do Umburana, 

para manter vivo o debate em torno da identidade regional, incluindo os múltiplos 

atores, para romper com os mitos e heróis criados pela história tradicionalmente 

produzida a respeito da região, além de dar vez e voz aos silenciados no processo de 

construção deste povo e que não aparecem no rol dos importantes construtores das duas 

comunidades, finalizando com a produção de material histórico sobre a história e 

cultura dessas comunidades para também se utilizar como subsídio de estudo nas 

diversas series da escola, conforme exigido no CBC/SEE/MG – História, p.22; 

 Palavras chave: Umburana, Memória, História. 
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PERFIS, MOTIVAÇÕES E ANSEIOS 

PROFISSIONAIS DE JOVENS ENGAJADOS 

EM TRABALHOS DE PESQUISA 

APRESENTADOS EM FEIRAS DE CIÊNCIAS 
 

Gustavo Henrique Faria Soares, Alex Rodrigues de Araújo, Aline Rezende Dutra 

(Orientadora). 

 

Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais/ 

Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Humanas 

 

 Em Minas Gerais, a iniciação científica, através do movimento das feiras de 

Ciências, vem sendo aprimorado continuamente em várias cidades. Diante disso, esta 

pesquisa tem como objetivo principal conhecer o perfil, as motivações e os anseios 

profissionais dos jovens que possuem participação em projetos de iniciação científica 

apresentados em feiras de Ciências. A pesquisa possui uma etapa concluída que focou 

nos jovens da Cidade de Mateus Leme (cidade berço Mineiro da Iniciação Científica) e 

uma etapa em andamento que alcança os jovens do estado de Minas Gerais participantes 

das principais feiras mineiras. A metodologia principal do projeto decorre do uso de 

questionários e os participantes são selecionados a partir de critérios como participações 

e experiências em feiras de Ciências. Os resultados alcançados até o momento 

mostraram que os jovens atribuem às feiras benefícios em suas vidas, principalmente 

envolvendo aspectos voltados ao desenvolvimento pessoal e decisões profissionais. 

Quanto ao perfil estudantil, averiguou-se que a maioria (85%) dos jovens são 

provenientes de escolas públicas. Todos possuem experiência de participação em feiras 

de diferentes níveis e abrangências. Quanto as motivações dos jovens para a elaboração 

de projetos científicos e participação em feiras de Ciências as respostas mostraram 

justificativas como: vontade de ajudar as pessoas através dos resultados da pesquisa 

(45%), desenvolvimento pessoal e profissional (25%), desafios e a repercussão positiva 

que a pesquisa alcança na escola (20%) e socialização (10%). Portanto, conclui-se que 

as feiras de Ciências são espaços que fortalecem a alfabetização científica, 

desenvolvendo motivações, anseios e buscas profissionais voltadas às ciências e 

tecnologias. 

 Palavras chave: Iniciação Científica, Feira de Ciências, Estudantes. 
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DESCONSTRUÇÃO DOS PADRÕES DE BELEZA 

DA FACE: UMA CRÍTICA A MÁSCARA DE 

MARQUARDT 
 

Ana Paula Lopes Neves, Degiene César Gonçalves, Ana Carolina Alves Saraiva 

(Orientadora), Sônia Aparecida dos Anjos (Coorientadora). 
 

Escola Estadual Joaquim Corrêa  

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Humanas 

 

 Desde a antiguidade a busca pelo conceito do "belo" permeia não só as Artes 

como também em outras áreas do conhecimento, inclusive matemática. Baseando-se nos 

cálculos da proporção Áurea (número de ouro), Marquardt desenvolveu uma máscara 

que propõe a objetivação da beleza da face, determinando um padrão matemático para o 

rosto perfeito. Tendo em vista que vivemos em um mundo diverso e miscigenado, 

associado à uma busca incansável e às vezes doentia por uma beleza que se encaixa em 

padrões ditado pela sociedade, se faz necessário criticar qualquer ferramenta que tenda a 

objetivar a beleza dentro de um estereótipo afim de quebrar paradigmas, valorizar as 

diferenças e promover a autoestima e o empoderamento. Todos têm o conhecimento de 

que a beleza não está diretamente ligada a aparência, mas sim a algo que está além 

disso. Porém o mundo vem propondo uma padronização de beleza que está longe de ser 

compatível com as diferentes raças que existem. Textos indicam que a Máscara criada 

por Marquardt teria sido projetada para analisar o que é necessário mudar para deixar 

um rosto perfeito. Por motivos como essas várias pessoas têm se submetido a 

tratamentos estéticos para alcançar essa tal perfeição, e como consequência muitas delas 

têm sofrido com Transtornos Dismórficos Corporais (TDC) associados a constante 

obsessão para alcançar a aprovação da sociedade. Por isso se faz necessário não só 

criticar a Máscara e os padrões que nos são impostos, mas também ajudar pessoas a 

entenderem que a beleza não está somente no que vemos, e mostrar a importância da 

autoestima e do empoderamento. 

 Palavras chave: Beleza, Máscara, Empoderamento.  
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A REALIDADE AUMENTADA COMO 

FERRAMENTA DE ENSINO 
 

Arthur Roldão Lourenço, Leticia Cândido Pacheco, Rosana Aparecida Ferreira Nunes 

(Orientadora) 
 

CEFET-MG Timóteo 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Humanas 

 

 O mundo cotidiano constantemente exige evolução, inovação e criação de novas 

tecnologias, o que transforma a maneira de interagir com o ambiente e com as pessoas. 

Um exemplo disso é a realidade aumentada, a qual vem sendo muito utilizada na área de 

entretenimento, como em jogos e filmes. De forma geral, ela envolve, seduz e encanta 

seus usuários, levando-os a enxergarem com clareza os objetos propostos. O uso desta 

tecnologia na área educacional pode proporcionar uma grande evolução no processo de 

ensino/aprendizagem tradicional, que nem sempre acompanha e explora o 

desenvolvimento desta. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo aplicar 

materiais didáticos de realidade aumentada em diferentes níveis e esferas de ensino, a 

fim de verificar a influência e avaliar o impacto desta no processo educacional. Para 

isso, foram construídos materiais didáticos virtuais relativos ao curso técnico em 

Edificações e de outras áreas de ensino, bem como utilizado materiais disponibilizados 

gratuitamente por uma empresa da Indonésia. Tais materiais visaram à simulação de 

visualizações imersivas e interativas em três dimensões objetivando um aprendizado 

mais interativo e atrativo. Alguns destes materiais já foram apresentados e aplicados em 

escolas, principalmente aquelas com maior dificuldade de acesso a esta tecnologia para 

alavancar o ensino, outros serão aplicados nos próximos dias para realização de análise 

das respostas dadas aos questionários aplicados. Até o momento os resultados foram 

satisfatórios, demonstrando que além de serem ferramentas interessantes e atrativas, 

podem melhorar a aprendizagem e rendimento dos alunos nas aulas. Ao final do 

trabalho, serão gerados gráficos e tabelas comparativas com a análise dos resultados. O 

intuito também é montar um artigo para submissão em revistas na área de Educação, 

ampliando as possibilidades de divulgação de seu conteúdo, bem como o 

desenvolvimento de novos projetos na área da Educação. 

 Palavras chave: Educação, Inovação, Realidade aumentada. 
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RAQUETE SOLAR / FOTOVOLTAICA 
 

Ingrid Raisse Andrade de Almeida, Stephany Cristina Maia, Laura Vitória Pereira, 

Adriano BreguncciPontello (Orientador), Fernanda Soares Rodrigues (Coorientadora). 
 

Escola Municipal Professora Carmelita Carvalho Garcia-CAIC 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Humanas 

 

 O projeto confeccionou uma raquete alimentada por energia solar, usando placa 

fotovoltaica, com alunos do 8º ano da Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia- 

Ibirité-MG, a motivação se deu pela existência de insetos na escola e a utilização do 

instrumento de energia a baixo custo. Sendo o objetivo conscientizar, criar 

multiplicadores para assuntos de uso de energia, através da confecção da raquete solar, e 

matar os mosquitos. O trabalho se iniciou com um Questionamento, incentivando a 

pesquisa de energia solar, assim os alunos que se sobressaíram e dedicarão foram os 

participantes. Para tantos alguns pontos foram questionados: o traçado do sol no 

decorrer da manhã; a incidência ou não nas salas de aula e o desperdício do potencial da 

energia solar pela escola. A raquete foi confeccionada fixando uma placa fotovoltaica 

de 5V no encordoamento metálico da raquete, permitindo a captação da radiação solar e 

transformada em energia elétrica, passa por fios, negativo e positivo, para o circuito 

elétrico. Nesse circuito foi instalado um diodo, com o objetivo de estabilizar a potência 

energética para 2,5V. O circuito elétrico além de transferir a energia para o 

encordoamento metálico, para a bateria, e possibilita ligar e desligar. Para isso foram 

necessárias aulas de iniciação à eletrônica, segurança de trabalho e utilização de 

ferramentas. Na escola foi realizado campanha, com os docentes, para coletar raquetes 

sem funcionamento. Com o propósito de consertá-las, adaptando-as às técnicas do 

projeto da placa fotovoltaica. Resultando para a comunidade escolar: a raquete de matar 

mosquito, movida a energia solar, contribuindo com a diminuição do consumo 

energético, na redução do valor da conta de energia, além do estímulo ao uso da fonte 

solar.  Além dos ganhos para a educação: a aplicação da interdisciplinaridade, iniciação 

científica e atividades extraclasses; a discussão e conscientização em relação ao uso de 

energia elétrica na escola e em casa. Considerado pelos docentes como projeto 

empreendedor, multidisciplinar, a raquete solar pode se tornar um produto inovador no 

mercado, com carregador universal USB de 5V e a utilização da energia solar, para 

automatizar a irrigação da horta da escola. 

 Palavras chave: Energia, Fotovoltaica, Conscientização. 
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EASY MOL: UTILIZANDO A TECNOLOGIA 

PARA DINAMIZAR O APRENDIZADO E A 

INTERAÇÃO DOS ALUNOS NO CONTEÚDO 

DE ESTEQUIOMETRIA 
 

Thamiris Gualberto Serafim, Júlia Figueirêdo De Almeida Novaes, Déborah Raquel De 

Melo Garcia (Orientadora). 
 

Escola Palomar de Lagoa Santa 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Humanas 

 

 A estequiometria é um conteúdo fundamental para o estudo de Química e 

permite o entendimento do funcionamento das reações químicas tão frequentes nessa 

disciplina. Por ser um assunto que se apoia fortemente em cálculos matemáticos e não 

apresenta meios de visualização prática, os alunos apresentam dificuldade em sua 

compreensão, causando não apenas entraves futuros quanto a seu aprendizado como 

também desinteresse pela disciplina em quase sua totalidade. O presente projeto utiliza 

uma plataforma capaz de aproximar o estudante do tema por meio da tecnologia, 

objetivando maior interação entre as partes e maior dinamismo e flexibilidade no 

estudo. Espera-se que possamos modernizar o ensino de estequiometria dando ao 

docente alternativas de estratégia ao lecionar o conteúdo. Assim, envolvendo o meio 

digital, entende-se que o processo de ensino e aprendizagem se transforme em um 

momento dinâmico e interessante, diferente muitas vezes do tradicional uso da sala de 

aula. O Easy Mol, ainda em construção, pode ser acessado através do link: 

https://piceasymol.wixsite.com/easymol. 

 Palavras chave: Estequiometria, Facilitando o Ensino, Dinamizando a 

Aprendizagem. 
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 RB LAB: UTILIZANDO A TECNOLOGIA 

COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA 

ALTERNATIVA AO ENSINO DAS 

DIFERENTES REAÇÕES QUÍMICAS  
 

Ana Clara Chaves Reis Teixeira, Gabriela de Oliveira Bernardes, Laura Cristina Silva 

Camargos, Déborah Raquel De Melo Garcia (Orientadora) 
 

Escola Palomar de Lagoa Santa 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Humanas 

 

 A realização do projeto foi uma iniciativa da Escola Palomar, juntamente com a 

professora Déborah Melo, com o intuito de estimular seus estudantes a participarem de 

cada etapa na produção de uma pesquisa. O projeto P.I.C. (Projeto de Iniciação 

Científica) fará parte da grade curricular do nono ano, tendo como objetivo fomentar e 

motivar os alunos na construção do conhecimento e orientá-los durante a trajetória do 

processo de ensino e aprendizagem de forma tal que possam tornar-se jovens 

pesquisadores. A linha de pesquisa escolhida foi de Ciência e Tecnologia, pois nos 

interessamos por coisas mais tecnológicas e para que conseguíssemos produzir um site 

sobre reações químicas que, de forma simples e prática, possa ajudar estudantes com o 

conteúdo. Reações químicas é uma matéria complicada que depende do entendimento 

de cada tipo de reação e devido a dificuldade de muitos estudantes na matéria, 

decidimos fazer um site que ajudasse na compreensão do conteúdo. O site irá conter os 

tipos de reações (adição, decomposição...) e daremos muitos exemplos de reações com 

cada elemento químico. Temos como objetivos: facilitar a compreensão e o aprendizado 

da matéria; colaborar com os estudos; atender as necessidades das pessoas. O site se 

chama RQlab, estamos fazendo sua montagem, já possuímos o modelo pronto, faltando 

apenas configurar suas funções e colocar o conteúdo. Pensamos também em acrescentar 

representações em 3D das reações, iremos nos esforçar ao máximo para que nosso site 

possa atender às necessidades de muitas pessoas. Espera-se que com a realização do 

projeto alunos com dificuldade na matéria possuam um entendimento melhor e que 

facilite o ensino, dentro ou fora da sala de aula. O site, ainda incompleto, pode ser 

acessado pelo link: https://trabalhodopic.wixsite.com/rqlab3. 

 Palavras chave: Reações químicas, Ensino de química, Tecnologia e 

aprendizagem 
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JOVEM SCRIPT: SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE 

PROGRAMAÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO. 
 

Rafael Mascarenhas Dalle Nery, Giselle Fonseca De Abreu, Déborah Raquel De Melo 

Garcia (Orientadora). 
 

Escola Palomar de Lagoa Santa 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Humanas 

 

 A ciência da computação é um setor em larga expansão no plano 

socioeconômico atual. Sua utilização é abrangente e cada vez mais onipresente na vida 

dos indivíduos de todas as nações nas mais variadas formas. Os computadores e a 

maneira como os utilizamos estão em constante atualização, demandando o mesmo de 

seus usuários, os quais, como observado atualmente pela dupla desenvolvedora, 

aparentam estar alheios á maneira de projeção e execução dos meios tecnológicos tão 

presentes em sua rotina, como aplicações de computadores e celulares. O Jovem Script 

é um projeto desenvolvido pelos alunos da Escola Palomar de Lagoa Santa Rafael Nery 

Mascarenhas e Giselle Fonseca de Abreu que tem como objetivo conscientizar a 

geração ascendente de trabalhadores – jovens do Ensino Médio – do total potencial de 

seus aparelhos tecnológicos e como aproveitar-se destes. A dupla está desenvolvendo 

uma plataforma online na qual serão disponibilizados, de forma didática, conteúdos 

relacionados a ciência da programação, que permitirão ao usuário aprender as principais 

linguagens de programação. Além disso, a dupla prepara e leciona aulas facultativas e 

gratuitas para alunos do Ensino Médio e 9° ano que apresentaram interesse na área, nas 

quais são abordados tópicos necessários para a aprendizagem de programação básica. 

Com tais ações, o grupo busca capacitar jovens do 9° ano ao Ensino Médio com noções 

básicas de programação e conscientizar os responsáveis de sua instituição de ensino, e 

se possível de demais outras, da importância da Ciência da Computação na grade 

estudantil. 

 Palavras chave: Ensino e Tecnologia, Estratégias Didáticas Alternativas, 

Computação e Ensino. 
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VISÃO COM AS MÃOS: UMA NOVA FORMA 

DE APRENDER 
 

Henrique Russo Colen Dias, Julia Chimicatti Vitorino, Gabriel Meira De Lamanche 

Assis, André Gontijo Mezencio (Orientadora). 
 

Colégio M2 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Humanas 

 

 A impressão 3D é uma tecnologia em visível ascensão, seja em acessibilidade ou 

em desenvolvimento de técnicas. Atualmente, diversas empresas e instituições fazem 

uso de tal ferramenta, aproveitando de suas vantagens. As impressoras 3D são mais 

rápidas, não utilizam materiais tóxicos e os objetos não se deformam com o tempo. Sua 

evolução já tornou possível a impressão de alimentos, órgãos e até tatuagens. Visto que 

alunos com deficiência visual utilizam majoritariamente do tato para compreender 

imagens e figuras relacionadas ao conteúdo que lhes é lecionado, e que se tais discentes 

disporem de modelos tridimensionais para análise de formas, disposições e outras 

características das matérias escolares, haverá aumento da eficiência da aprendizagem e 

fixação das quais, o presente trabalho tem como objetivo utilizar objetos impressos em 

3D com fins didáticos a estes grupos de educandos. O projeto é uma continuação de 

outro, desenvolvido no ano de 2017, o "Educa3D: a utilização da tecnologia de 

impressão 3D para o aprimoramento do aprendizado no campo das Ciências", presente e 

premiado em feiras de Iniciação Científica durante seu andamento. 

 Palavras chave: Impressão 3D, Inclusão, Deficiência Visual. 
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VOTAR PRA QUE: A IMPORTÂNCIA DA 

PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS DE 16 E 17 

ANOS NOS PROCESSOS ELEITORAIS 
 

Rebeca do Nascimento Machado, Rellyson de Brito Tavares, Benedito Bastos da Costa 

(Orientador), Alessandra Quaresma Gonçalves (Coorientador). 
 

Escola Sebastiana Pena Pantoja de Araújo 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Humanas 

 

 A cidadania política exercida atualmente pelos jovens, como o ato de votar a 

partir dos 16 anos de idade, é resultado de uma longa luta pela conquista de direitos 

políticos, que passaram a ser institucionalizados pelo Estado na Constituição de 1988, 

que atribui aos jovens de 16 e 17 anos a prerrogativa de votar. Entretanto, estatísticas 

oficiais revelam uma queda no número de jovens eleitores, nas últimas eleições. diante 

de tal fato, a presente pesquisa, tem o propósito de implementar iniciativas para 

incentivar o engajamento desses jovens na política, especialmente a fim de aumentar o 

número de eleitores nas decisões importantes para o pais. O projeto tem por objetivo 

geral analisar a participação dos jovens de 16 e 17 anos nos processos eleitorais, a fim 

de colaborar para sua formação cidadã a partir da sensibilização sobre a importância do 

voto. O estudo se caracteriza como uma abordagem qualitativa e quantitativa, onde os 

dados são obtidos através de pesquisas bibliográficas e de campo, na escola Sebastiana 

Pena Pantoja de Araújo e na Comunidade Santo Antônio do Botelho no município de 

Igarapé-miri, Pará. Os principais resultados refletem na análise de um levantamento 

estatístico que aponta para a diminuição da participação dos jovens nos processos 

eleitorais, motivados, sobretudo, pela falta de conhecimento em relação a importância 

do voto e o papel dos parlamentares na gestão pública, assim como, a descrença na 

"política", devido ao contexto de crises e corrupções que o pais vivencia. Realidade que 

incentiva a confecção de um folheto educativo, referente a importância do voto e da 

gestão pública, assim como, a realização de palestras sobre cidadania política e gestão 

pública, envolvendo a comunidade intra e extraescolar. Tais produções possibilitam 

reflexões que contribuem para a formação cidadã dos jovens, incentivando sua 

participação política e consciente, fortalecendo a Democracia no Pais e a construção de 

uma sociedade mais justa. 

 Palavras chave: Voto, Jovem, Participação política. 
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SOMANDO CULTURAS, MULTIPLICANDO 

SABERES: IMIGRAÇÃO VENEZUELANA EM 

RORAIMA 
 

Jhonatas Vinícius Carvalho da Silva, Lucas Santana Flausino, Anunciação Nascimento 

de Andrade (Orientador). 
 

Escola Estadual Mário David Andreazza 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Humanas 

 

 O presente trabalho de pesquisa tem como título: Somando Cultura, 

multiplicando saberes, desenvolvidos pelos alunos da 2 série, turma 203 da Escola 

Estadual Mário David Andreazza, em Boa Vista-RR. Esta pesquisa foi desenvolvida 

através de pesquisa bibliográfica através da internet, entrevistas com perguntas 

direcionadas a questionários com imigrantes venezuelanos, também foi visitado 

secretarias municipais e estaduais, polícia federal para coleta de dados. O trabalho tem 

como objetivo: Identificar aspectos positivos e negativos da imigração venezuelana em 

Roraima. Durante a pesquisa verificou-se um crescente pedido de refúgio de 

venezuelanos em Roraima. Constatou-se o que hipoteticamente já havia sido citado: que 

imigrantes venezuelanos contribuem para geração de empregos, abertura de novos 

postos de trabalho e também como novos elementos culturais. Constatou-se também 

que o maior desafio encontrado pelos imigrantes venezuelanos é conseguir emprego, 

segundo língua e moradia. Quanto a população roraimense, segundo os entrevistados, 

afirmaram que a imigração venezuelana contribui positivamente para o 

desenvolvimento de Roraima, mas contribui para o aumento da violência, prostituição, 

desemprego e desvalorização salarial. 

 Palavras chave: Imigração, Problemas Socias, Crise venezuelana. 
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LEVANTAMENTO DO USO DE DROGAS ENTRE 

JOVENS DO MUNICÍPIO DE ALTO 

ALEGRE/RR 
 

Celynne Rayssa Albarada Duarte, Raimundo Muniz Mendonça, Marilene Kreutz De 

Oliveira (Orientador). 
 

Colégio Estadual Militarizado Desembargador Sadoc Pereira 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Humanas 

 

 Devido ao aumento no consumo de drogas entre jovens e adolescentes no 

Município de Alto Alegre/RR, a turma da 1ª série C do Ensino Médio  do Colégio 

Estadual Militarizado Desembargador Sadoc Pereira desenvolveu o presente projeto no 

ano de 2017, com o objetivo de  realizar um  levantamento sobre uso de drogas entre os 

jovens do município de Alto Alegre/RR, para realizar o projeto foi necessário fazer um  

levantamento de dados com entrevistas e análise documental na Policia Militar, no 

Conselho Tutelar, no CRAES e CAPES do município. Como resultado da pesquisa, 

observou-se que as drogas mais consumidas no município são: maconha, cocaína e 

álcool, sendo que o município também teve nos últimos anos um aumento nos índices 

de crimes cometidos por jovens e adolescentes usuários de drogas que utilizam o 

dinheiro obtidos nos crimes adquirir as drogas. 

 Palavras chave: Drogas, Alto Alegre, Jovens. 
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LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE 

ACIDENTES DE TRÂNSITO OCORRIDOS NA 

SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RR 
 

Ana Julia Azevedo Silva, Girlene Do Nascimento De Amorim, Marilene Kreutz De 

Oliveira (Orientador). 
 

Colégio Estadual Militarizado Desembargador Sadoc Pereira 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Humanas 

 

 O presente projeto tem como objetivo realizar um levantamento do número de 

acidentes de trânsito na sede do Município de Alto Alegre/RR, o projeto foi realizado 

no ano de 2017, tendo como base de pesquisa o ano de 2016 com a turma do 9º ano do 

Colégio Estadual Militarizado Desembargador Sadoc Pereira, foram utilizados como 

instrumentos para coleta de dados questionário e análise documental na Policia Militar e 

Ciretran do Município, constatou-se que dentre os acidentes ocorridos a maioria foi 

entre carro/motocicleta e carro/carro, deste o maior número ocorreram nos meses de 

setembro e novembro, sendo por motoristas embriagados e por má conservação das 

vias. 

 Palavras chave: Trânsito, Alto Alegre, Acidente. 

  



Anais da 2ª Feira Mineira de Iniciação Científica 

Mateus Leme, 15 a 17 de agosto de 2018 

 

 
187 

LIXEIRINHA EDUCATIVA: PRATICANDO A 

SUSTENTABILIDADE 
 

Alana Rayssa Gonçalves Nunes, Danielle Alessandra Pereira de Brito (Orientadora), 

Valda Nascimento de Oliveira Barros (Coorientadora). 
 

Escola Estadual Santa Maria 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Humanas 

 

 A presente pesquisa consiste em reutilizar potes plásticos (PEAD) na confecção 

de lixeiras para armazenar aparas de lápis descartadas pelos alunos da Escola Estadual 

Santa Maria em Macapá-Amapá. É comum nas séries iniciais de 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental, o uso do lápis, um instrumento muito útil no processo da escrita e ao 

apontá-lo gera resíduos (aparas), descartados de maneira inadequada pelos alunos. 

Diante de tal problemática percebeu-se a possibilidade de reutilizar potes plásticos 

(PEAD) e adaptá-los aum apontador, servindo de depósito e ao mesmo tempo um 

mecanismo para se trabalhar a educação ambiental, a prática de atitudes sustentáveis no 

âmbito escolar. A metodologia aplicada foi realizada a partir de um levantamento 

bibliográfico sobre o tema e com a implementação da lixeirinha educativa em cada sala. 

Realizou-se aplicação de questionários para 368 alunos com questões múltiplas com 

intuito de avaliar o desempenho e uso do protótipo. No primeiro semestre foram 

coletados dois baldes (7,2L) de aparas de lápis, onde as mesmas são destinadas para a 

composteira da escola onde é destinada fins para reciclagem. A “Reciclagem” vem a ser 

importante solução para a problemática do lixo, mas de nada vale as inúmeras 

informações e discussões sa respeito sem uma ação efetiva. Para tanto, é fundamental o 

fortalecimento da educação e da conscientização ambiental. O porquê fazer, como fazer, 

quais são os custos, dentre outras tantas perguntas deixarão de existir em função de se 

compreender os reais benefícios obtidos com a prática da reciclagem. Uma valiosa 

ferramenta é a sala de aula, que tem por finalidade a mudança de atitudes e a formação 

ampla do cidadão, como ser capaz de promover mudanças que venham beneficiar o ser 

humano e o meio ambiente.  

 Palavras chave: Reutilizar, Educação ambiental, Potes plásticos.  

  



Anais da 2ª Feira Mineira de Iniciação Científica 

Mateus Leme, 15 a 17 de agosto de 2018 

 

 
188 

QR CODE COMO FERRAMENTA 

METODOLÓGICA 
 

Aline Hunning Coutinho, Greice Conrad Rodrigues Sedrez(Orientadora), Ana Paula 

Souza Vieira (Coorientadora). 
 

Escola Mario Quintana 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Humanas 

 

 Desenvolver competências que permitam ao estudante compreender o mundo 

que o cerca, atuando como indivíduo e cidadão, foi com esse objetivo que foi permitido 

inserir aos alunos o tema de alfabetização científica, durante a aula de Química, onde 

cada aluno teve a possibilidade de identificar uma problemática relacionada a escola, 

que pudesse ser resolvida por eles, foi assim que a ideia da construção do herbário 

surgiu. A Escola Mário Quintana localizada na cidade de Pelotas apresenta uma ampla 

área verde contando com mais de 1000 m2. Todo esse espaço permite aos estudantes 

uma construção de conhecimento acerca da botânica, devido a quantidade de 

exemplares de plantas pertencentes ao espaço. Contando com essa lógica, no início do 

ano de 2018, uma aluna da escola decidiu estudar com mais afinco sobre essas espécies 

de plantas. Atrelado a isso, pensou-se em inovar na criação deste herbário através da 

utilização da ferramenta metodológica, o QR code. Portanto, com auxílio de tecnologia 

será realizado um catálogo das plantas presentes no espaço verde da escola. 

 Palavras chave: Educação, Herbário, Ferramentas metodológicas 
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IDOSO:MELHOR TEMPO DE SE VIVER EM 

PAZ 
 

André Vitor Bezerra Barros, Lizlaynne Vitória Da Silva Palmeira, Emerson Flávio De 

Brito Lemos, Ana Maria De Andrade (Orientadora), Jomar Luiz Da Silva 

(Coorientador). 
 

Escola Municipal Professor Antônio De Brito Alves 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Humanas 

 

 O tema idoso faz parte do projeto político pedagógico da Escola Municipal 

Professor Antônio de Brito Alves e é abordado anualmente, desde 2012. Em 2017, o 

aspecto trazido à baila foi a questão da qualidade de vida do idoso. A necessidade surgiu 

do fato de que um idoso sofrera violência num bairro próximo à Unidade Escolar. 

Partindo dessa realidade chocante, os estudantes pesquisaram a legislação(Estatuto do 

Idoso), participaram de fóruns na UNICAP (Universidade Católica de Pernambuco) 

elaboraram tabelas e gráficos; apresentaram o trabalho na Feira de Conhecimentos da 

escola , da Prefeitura e da Universidad Modelo(Valladolid,  Yucatán,México); 

redigiram textos de gêneros variados, entregaram carta aberta à população, realizaram 

videoconferência pelo skype com o médico colombiano Albeiro Vargas Romero; 

exibiram e assistiram a vídeos, realizaram bazares e gincana, chá temático,passeios e 

baile. A metodologia primou pela pedagogia de projetos com utilização da metodologia 

científica (verificar como está a qualidade de vida do idoso no bairro da Mustardinha - 

entorno da escola). A bibliografia que acompanhou as ações é da autoria de dom Hélder 

Câmara, Paulo Freire, Augusto Cury e Edgard Morin. Os resultados alcançados na 

pesquisa comprovaram que apesar das dificuldades, os idosos vivem felizes em suas 

casas, com suas famílias e sentem que são respeitados e aceitos também pela 

comunidade. Por outro lado, constatou-se que a maioria acredita que a pior violência 

contra a pessoa é ser deixada em abrigos de longa permanência. Outra constatação ao 

longo do desenvolvimento das atividades foi a relação de respeito e colaboração mútua 

entre pessoas de idade e experiência diferentes garantindo a intergeracionalidade. Como 

ganhos para a escola, as famílias e os estudantes envolvidos- direta ou indiretamente- 

ficaram muitos prêmios: satisfação do dever cumprido, possibilidade de estabelecer 

contato com pessoas e instituições de outros países, reforço num princípio da escola - o 

mundo é bem maior; é preciso agir positivamente e ocupar nosso lugar nesse espaço- , 

motivação para continuar lutando e a importância geral: refletir sobre o papel do idoso e 

de cada um na sociedade.. 

 Palavras chave: Idoso, Violência, Qualidade De Vida. 
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KIT LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR PARA 

APRENDIZAGEM ATIVA 
 

Henrique Lemes Marques, Joana Beatriz Barros Pereira (Orientadora), Solange 

Christina Carneiro Rodriguez (Coorientadora). 

 

Escola Estadual Vital Brasil 

Ensino Médio ou Técnico 

Ciências Humanas 

 

 As atividades práticas em Ciências Naturais são relegadas a um plano secundário 

nas rotinas da educação básica quer seja pela falta de estrutura física e de materiais de 

laboratório quanto pela inexperiência do professor com esta metodologia. Estas 

barreiras podem ser rompidas com base em um kit de laboratório interdisciplinar, na 

perspectiva da aprendizagem ativa. O objetivo do trabalho é montar um kit de 

laboratório que possa ser utilizado por cada aluno em sua mesa de sala de aula. A 

metodologia envolve pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação com um produto para a 

educação básica, em continuidade a um trabalho de ensino realizado na disciplina de 

Metodologia de Ciências.  Os resultados preliminares demonstraram a relevância do 

tema na formação de professores e atualmente o projeto de pesquisa conta com um 

bolsista BIC Jr pesquisando e organizando o material de laboratório em forma de um kit 

que pode ser utilizado na mesa escolar. A utilização deste kit promove a aprendizagem 

ativa. 

 Palavras chave: Laboratório de Ciências, Kit laboratório, Aprendizagem Ativa. 
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A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA ESTRANGEIRA 

NA SOCIEDADE 
 

Ana Laura Alves dos Santos, Ana Quésia Almeida Silva, Cíntya Oliveira Munis, 

Jaqueline Franco Borges (Orientadora), Fabíola Cristina Fonseca (Coorientadora) 

 

Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ciências Humanas 

 

 Num mundo globalizado dominar outros idiomas cada dia se torna mais 

indispensável. Seja abrangendo novas oportunidades de trabalho, como também 

viabilizando acesso a bolsas de estudos no exterior, viagens, ou até mesmo no nosso 

cotidiano. Outro fator importante é que nosso idioma não é um dos mais populares, 

sendo oficial além do Brasil, apenas nos territórios de Portugal; Moçambique; Angola; 

Macau; São Tomé e Príncipe; Guiné-Bissau; Guiné Equatorial; Timor Leste e Cabo 

Verde. Devido a notoriedade dos Estados Unidos, sempre que pensamos em aprender 

idiomas estrangeiros pensamos no inglês, no entanto o espanhol, francês até mandarim 

chinês vem sendo cada vez mais procurado por aqueles que buscam uma colocação de 

destaque e sucesso profissional. Diante disto o objetivo do presente trabalho é levantar 

dados sobre a importância das línguas estrangeiras e expô-los de maneira simples e 

dinâmica afim de orientar e motivar as pessoas a buscarem aprender outros idiomas. 

Para tanto, foi desenvolvido pesquisas em revistas e na internet por informações 

relevantes sobre o tema. A partir das informações coletadas, foi selecionado vinte 

figuras de falsos e verdadeiros cognatos que foram utilizados durante da FECITEC 

2018 para demonstrar aos visitantes o quanto podemos aprender e o quanto estes 

idiomas não estão tão distantes como acreditávamos. O trabalho culminou na exposição 

do mesmo na FECITEC 2018 onde foi possível observar que apesar dos nossos 

esforços, ainda há grande resistência da maioria das pessoas, que reconhecem a 

importância de dominar novos idiomas, porém acreditam que o aprendizado dos 

mesmos é extremamente difícil.    

 Palavras chave: Idioma, Globalização, Aprendizagem.  
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EVOLUÇÃO NA ARTE DOS QUADRINHOS E 

SUA IMPORTÂNCIA SOCIAL 
 

Victor Aparecido Lopes, Carlos Henrique Vidal Júnior, Samuel Gustavo de Jesus 

Pimenta, Alessandra Alves da Silva (Orientadora). 
 

Escola Estadual Elias Salomão 

Ensino Médio ou Técnico 

Linguística, Letras e Artes 

 

 O intuito principal do projeto é promover o conhecimento artístico da mídia e 

frisar sua importância histórica/social, tendo como objetivos: explorar a criatividade, 

aprimorar a linguagem verbal e escrita, enriquecimento do vocabulário, unir o 

encantamento das histórias em quadrinhos com o científico, interpretações e 

reproduções de texto. O principal procedimento utilizado pelo grupo foi a pesquisa 

experimental, manipulando diretamente o objeto relacionado com o tema (HQs), 

juntamente com pesquisas (vídeos, artigos, TCCs) e levantamento bibliográfico. As 

HQs podem ser consideradas uma das mais influentes Artes Sequenciais da atualidade, 

arte esta que esteve presente na produção cultural humana desde a Idade da Pedra. A 

Arte Sequencial (termo cunhado em 1985 pelo cartunista Will Eisner, em seu livro 

Quadrinhos e Arte Sequencial) é compreendida como um conjunto de cenas que 

apresentam uma sucessão de acontecimentos, variando de temática e situação de acordo 

com o tempo e o lugar em que se encontram. As histórias em quadrinhos, uma das 

formas mais popularizadas dessa arte na cultura de massa, são caracterizadas por utilizar 

uma linguagem mista (tanto da linguagem verbal como da não-verbal), nas quais são 

apresentados cenas que se sucedem em forma de quadros, produzindo uma narrativa de 

fácil compreensão; ainda assim, muitas vezes, podem transmitir variadas informações 

acerca do mundo. Como resultado das pesquisas chegamos a conclusão de que as 

histórias em quadrinhos são uma forma de incentivo a leitura, no qual, além de 

entretenimento, possui uma relevância pedagógica crescente e pode oferecer um 

aprendizado sobre variados assuntos, culturais e sociopolíticos. Através de uma 

linguagem mista (uso simultâneo do verbal e não verbal), essa mídia artística pode ser 

considerada a representação da Arte Sequencial no mundo globalizado contemporâneo. 

Podemos dizer que as HQs se tornaram um dos principais veículos de comunicação, 

consideradas não mais como um sub-gênero e sim uma arte específica e de linguagem 

própria; tomando esse fato como ponto de partida, o trabalho aborda métodos de 

implementação didática e como podem ser utilizados no ambiente educacional de hoje. 

 Palavras chave: Quadrinhos, HQs, Literatura. 
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LER OU NÃO LER, EIS A QUESTÃO 
 

Luiz Fernando Silva, Heloísa Alves Braga (Orientadora). 

 

Escola Estadual Joaquim Corrêa 

Ensino Médio ou Técnico 

Linguística, Letras e Artes 

 

 Esta é uma Era digital, as pessoas mantêm-se conectadas 24 horas por dia, 

devido a esse fato têm lido menos livros literários, principalmente aqueles que 

apresentam um número elevado de páginas, como é o caso do gênero textual romance. 

Assim, o presente projeto busca analisar a influência das mídias/equipamentos 

eletrônicos como fator do desinteresse dos jovens de 12 a 18 anos, acerca da leitura de 

textos literários. Dessa forma, busca-se compreender o porquê do distanciamento da 

leitura do livro literário, como, por exemplo, o não incentivo por parte dos pais em ler 

livros literários, o desinteresse dos familiares pela leitura, o próprio processo de 

formação de leitura no Brasil, os altos valores dos livros de romance, as temáticas dos 

livros, a preferência pelos livros estrangeiros e também de conteúdo mais midiático em 

detrimento dos livros brasileiros e até mesmo dos clássicos da literatura universal. Para 

isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o desenvolvimento da leitura no 

Brasil e do processo de formação da leitura. Em seguida, foram elaborados 

questionários para aplicar ao público alvo, visando compreender porque há um 

desinteresse dos jovens pela leitura de romances e procurar alternativas para incentivar 

os jovens a lerem mais esse tipo de gênero textual. 

 Palavras chave: Leitura, Romances clássicos, Jovens leitores. 
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A IMPORTÂNCIA HISTÓRIA DA VIDA E 

OBRA DO MESTRE ARTESÃO NOVOLINDENSE 

ESPEDITO SELEIRO 
 

Gloria Hellen Bezerra Do Nascimento, Jadielle Lidianne Clemente Silva Souza 

(Orientadora), Halinna Vitoria Bezerra do Nascimento (Coorientadora). 

 

Colégio Da Polícia Militar do Ceará Coronel Hervano Macedo Junior 

Ensino Médio ou Técnico 

Linguística, Letras e Artes 

 

 Do Cariri para o Brasil, aos poucos as inciais E.S. de Espedito Seleiro, numa 

letra bem desenhada, foi marcando sandálias, bolsas e mochilas em couro que se 

espalharam no circuito fashion. O trabalho do artesão também tem chamado a atenção 

de vários pesquisadores, que fizeram de Seleiro personagem principal da arte do couro 

por se diferenciar dos demais artesãos ao inovar dentro da tradição popular, porém 

mantendo sua identidade. Ao mesmo tempo, o trabalho de Seleiro não é só produto de 

sua sensibilidade individual de artista, mas resultado de um conjunto de conhecimentos, 

histórias e tradições. A obra de Espedito Seleiro traduz os costumes dos vaqueiros, dos 

cangaceiros e dos ciganos. Desses homens que se espalharam pelo interior do Nordeste, 

a qual é conhecida como civilização do couro. Espedito Seleiro conseguiu manter sua 

originalidade dentro dessa tradição, conquistando sua marca pessoal. Em sua oficina, 

entre aprendizes e cortes de couro, Seleiro recebe quem chega e tem sempre tempo para 

um dedo de prosa. Ao lado da oficina criou o Museu do Couro, que conta a história de 

sua obra e também a saga dos vaqueiros no sertão. Seleiro sabe que é imitado por 

muitos, mas não liga. Às vezes pensa em registrar sua marca, às vezes não.Entre bolsas, 

mochilas, carteiras e sandálias, as peças trazem tons e desenhos inusitados. Lembram os 

vestidos coloridos das quadrilhas juninas, as disputas de vaquejadas, os cangaceiros em 

luta, os leques ciganos, e flores brotando - todas as cores do sertão em dias de chuva 

depois dos meses de seca. De olho nas novidades, investe em capas para celulares, 

tablets e selas de moto.A presente pesquisa tem o intuito de dar visibilidade à obra do 

artesão cearense Espedito Seleiro em outras regiões do Brasil, valorizando a arte em 

couro feita à mão, que, além de  agregar um design exclusivo e diferenciado em cada 

peça, transforma-se em alternativa de superação para as adversidades do sertão. O 

projeto auxilia tambem na divulgação da riqueza cultural e histórica do Cariri Cearense. 

 Palavras chave: Couro, Artesanato, Cultura. 
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O CONTO QUE AS CAIXAS CONTAM: 

TRABALHANDO COM NARRATIVAS 

LITERÁRIAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA. 
 

Bárbara Caroline Goulart Viana, Isabella do Carmo Mourão, Janayna Alves Brejo 

(orientadora). 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 O Projeto de Extensão intitulado: “O CONTO QUE AS CAIXAS CONTAM” 

realiza desde 2017, “contações” e confecções de diferentes caixas de histórias, a partir 

dos Clássicos da Literatura Infantil e Juvenil.   Seu objetivo principal é demonstrar aos 

estudantes e professores do curso de Pedagogia, da Faculdade de Educação - Campus 

Belo Horizonte, da Universidade do Estado de Minas Gerais, bem como, a comunidade 

em geral, diferentes possibilidades e estratégias para se trabalhar com as narrativas 

literárias na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Nesta 

perspectiva, diferentes histórias clássicas como: Os Três Porquinhos, Rapunzel e O 

Soldadinho de Chumbo, são apresentadas aos futuros pedagogos com o intuito de 

incentivá-los a trabalhar a contação de histórias associada a reutilização de materiais, 

tendo em vista que para construir as caixas, os personagens e os demais aparatos, são 

reaproveitados diversos objetos, ressaltando a importância da educação ambiental.  A 

metodologia utilizada engloba três etapas: a seleção das histórias clássicas da literatura 

infantil e juvenil, respeitando o enredo original; a produção de material didático, isto é, 

a confecção das caixas para as narrativas e, finalmente, as “contações”. Os resultados 

demonstram que o projeto contribui para a ampliação do repertório de literatura infantil 

e juvenil daqueles que presenciam os momentos de “contação”, considerando que as 

apresentações motivam e despertam o interesse pela leitura. Em 2018, o projeto ampliou 

seu repertório de narrativas e iniciou a organização de um acervo composto por caixas 

de histórias diferenciadas, que sirvam de material de apoio para que discentes e 

docentes do curso de Pedagogia da FaE/CBH/UEMG possam trabalhar a literatura, 

dentro e fora da sala de aula de maneira educativa, motivadora e consciente 

 Palavras chave: Literatura Infantil e Juvenil, Clássicos Literários, Contação de 

Histórias. 
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 HORTA NA ESCOLA: UMA INTERVENÇÃO 

LÚDICA 
 

Márcia Emília Guimarães de Paula Lima, Maristela Gomes Martins, Vera Lúcia da 

Silva Rocha (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação. 

 

 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - Pibid foi instituído 

como incentivo á formação de professoras/es em nível superior para a educação básica e 

promover a integração com a educação superior, inserindo discentes em formação no 

cotidiano das escolas da rede pública. O projeto desenvolvido pelo Pibid da 

Universidade do Estado de Minas Gerais da Faculdade de Educação do Campus Belo 

Horizonte – UEMG/FaE-CBH é a criação e cultivo de hortas dentro das escolas com o 

objetivo de fazer com que as crianças possam discutir aspectos de uma alimentação 

saudável a partir de alimentos plantados, colhidos e cultivados pelas mesmas. A horta 

foi idealizada após intervenções pedagógicas e educativas das bolsistas em conjunto 

com a professora, explicando sobre os benefícios de uma alimentação saudável, a 

importância dos alimentos, o melhor aproveitamento e o reaproveitamento de alimentos 

e, ainda, estimulando a produção e o cultivo da horta como aprendizagem.  Comumente, 

se é levado aos educandos o conteúdo que foi elaborado e é inserido em brincadeiras 

lúdicas, de modo que as aulas não se tornem maçantes. O Pibid é um programa que 

recebe a colaboração de professores, coordenação e funcionários. A participação da 

comunidade discente da escola em que o projeto ocorre é de grande valia e há uma troca 

de ensinamentos entre a comunidade acadêmica e a comunidade discente das escolas 

públicas. Como referencial teórico, se é utilizado a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES e autores como Fazenda e Barbosa, que se 

debruçam respectivamente sobre o assunto do lúdico na escola e sobre as práticas 

interdisciplinares. Cada encontro demonstra que a oportunidade proporcionada pela 

relação entre bolsistas/pesquisadores e escola deve ser valorizada, pois se é desdobrado 

o desenvolvimento motor, psíquico, social e cultural dos alunos, além de ter como 

objetivo principal a possibilidade de que os futuros pedagogos superem a postura de 

professores reprodutores da educação tradicional e tragam atividades mais lúdicas e 

praticas para dentro da sala de aula como recurso didático. 

 Palavras chave: Horta na escola, Ludicidade, PIBID. 
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ESTUDO DO MEIO AMBIENTE INTEGRADO À 

QUALIDADE DE VIDA DA CRIANÇA ATRAVÉS 

DE UMA AULA PARA OS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Bruna da Conceição Solano, Jennifer Cristina Rodrigues da Silva, Jennifer Hassan dos 

Santos, Laís Neves Peixoto, Luna Navarro Miranda Marques, Michelle de Paula 

Machado Venuto, Fernanda Aires Guedes Ferreira (orientadora) 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 Distanciando-se do senso comum, que trata o meio ambiente somente como uma 

esfera física, onde se considera como meio ambiente aquilo que é natureza, nós 

explanamos meio ambiente como algo intrínseco ao ser humano. Em outras palavras, o 

meio ambiente é indivisível e somos parte dele, portanto todas as nossas atitudes 

interferem no planeta. Isso posto, elaboramos um plano de aula no qual os alunos 

associaram o meio ambiente com o cotidiano: alimentos saudáveis, pirâmide alimentar, 

higiene corporal, higiene bucal e atividades físicas. Tais elementos foram escolhidos 

para sequenciar as aulas anteriores em que esses assuntos foram tratados. Assim, os 

alunos puderam ter uma melhor percepção de como as atividades do dia a dia interferem 

no planeta. A sala de aula foi dividida em um grupo para cada tema e cada um possui 

um símbolo para representá-lo e um exemplo de como as atividades corriqueiras inter-

relaciona com o meio ambiente. O principal material utilizado para confeccionar os 

símbolos foi o papelão porque assim reutilizamos um elemento que seria descartado. A 

avaliação foi feita de modo processual observando o caminhar da atividade, com o 

envolvimento na atividade, interesse dos alunos e de acordo com as suas respostas. 

Concluímos que a atividade tem uma resposta bem positiva, porque existe o 

envolvimento de toda turma e eles trabalharam em grupo. Todavia, é de suma 

importância certificar-se que os alunos tiveram as aulas anteriores sobre o que é higiene 

corporal e bucal, alimentos saudáveis, pirâmide alimentar e atividades físicas. Caso 

contrário, a atividade não fará nenhum sentido para eles e não conseguirão realizar da 

forma necessária. O material também é de fácil acesso e poderá ser realizado em 

qualquer escola, uma vez que o elemento principal foi o papelão e então é só colorir 

com o que for mais viável: tinta, canetinha ou giz. 

 Palavras chave: Meio ambiente, Cotidiano, Ser humano. 
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ATIVIDADE PRÁTICA SOBRE ALIMENTOS 

SAUDÁVEIS COMO PROPOSTA DE ENSINO 

DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Adrielle Caroline Santos Felisberto, Maryana Fortes Ferreira Teixeira, Pamela Paula 

Ferreira, Raquel de Oliveira Xavier, Samara Albino Quintão, Fernanda Aires Guedes 

Ferreira (orientadora). 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 A boa alimentação deve fazer parte da nossa rotina, pois pode auxiliar na 

manutenção da saúde. Na infância a alimentação saudável promove o crescimento, 

desenvolvimento e previne problemas. A escola é um local privilegiado, pois 

acompanha diversas fases de desenvolvimento da criança (desde a primeira infância), 

sendo a etapa onde começam a moldar hábitos alimentares que tendem a levar por toda 

vida.  Diante da necessidade de se passar para as crianças os benefícios de uma 

alimentação saudável, este trabalho teve por objetivo consolidar a importância da 

alimentação saudável, desenvolvendo a habilidade de diferenciação do saudável do não 

saudável, através de um jogo educacional de tabuleiro, confeccionado em conjunto com 

as crianças, composto por um tabuleiro, um dado, fichas de informação e uma cartinha 

de parabenização (para o vencedor). Para iniciar o processo foi explicado de forma 

simples e didática alguns benefícios dos macros e micronutrientes presentes nas frutas, 

verduras e legumes. Os alimentos escolhidos para montagem do tabuleiro foram os da 

safra do mês (maio). Para começar o jogo os alunos são separados em equipes e eles são 

os próprios peões. Jogando o dado o aluno andava o número correspondente e 

observava em qual alimento no tabuleiro parou, retirando uma ficha com informações 

do alimento e lendo em voz alta. As fichas poderiam ter consequências boas e ruins, que 

determinavam se o peão ficaria parado, voltava casas, ou avançavam no tabuleiro. O 

jogo continuou até que alguém cruzasse a linha de chegada, revelando o vencedor, que 

recebeu uma cartinha de parabenização informando o prêmio a receber (salada de 

frutas) e a missão de compartilhar com todos os membros da classe e todos tiveram 

como tarefa tentar identificar quais frutas estavam presentes na salada e seus benefícios. 

Ao participarem do jogo foi possível notar a empolgação de se lançar o dado e andar as 

casas. Os alunos além de conseguirem identificar os benefícios dos alimentos se 

divertiram enquanto aprendiam. 

 Palavras chave: Alimentos saudáveis, Jogo, Alimentação. 
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NOÇÕES E PRÁTICAS DE NUTRIÇÃO, SAÚDE 

E QUALIDADE DE VIDA NUMA ANÁLISE DA 

HIGIENE BUCAL: UMA PROPOSTA PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Cristina Oliveira, Danúbia Pereira, Fernanda Braga Gomes, Gabriel Teodoro Marques 

dos Santos, Geize Luene da Silva, Lays Ananias do Nascimento, Simone Ribeiro dos 

Santos, Fernanda Aires Guedes Ferreira (orientadora). 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 O trabalho teve por objetivo elaborar uma prática de ensino de ciências para 

alunos do terceiro ano do ensino fundamental sobre a temática higiene bucal, 

almejando-se a conscientização sobre as consequências negativas para saúde da boca e 

visando conduzi-los a ter hábitos mais saudáveis. Então, foi elaborada uma aula 

dinâmica utilizando diferentes recursos pedagógicos capazes de trabalhar o tema. 

Primeiramente foi feita uma exposição com auxílio de slides, logo depois, conduziu-se 

uma demonstração sobre como se deve fazer a escovação bucal adequadamente, utilizou 

o protótipo de uma boca, onde foi explicada passo a passo a escovação e a utilização do 

fio dental. Após, uma atividade prática foi planejada para  mostrar aos alunos quais são 

os alimentos  saudáveis e não saudáveis para os dentes. Para finalizar, foi realizada uma 

música que abordava o tema sobre a escovação, visando tornar o aprendizado mais 

dinâmico e familiar para as crianças. Com a metodologia apresentada, observamos que 

houve a participação ativa dos alunos, sendo possível durante a aula conhecer quais 

cuidados e práticas são mantidas pelas crianças e se estão realizando a higiene bucal de 

maneira adequada. Houve instrução sobre a prática correta da escovação e uso do fio 

dental. Avaliamos que não havia um pleno conhecimento de todos os alimentos 

saudáveis e dos que são prejudiciais à saúde bucal e pudemos orientá-los a fazer opções 

adequadas. Desta forma, acreditamos ter conduzido os alunos a entenderem como 

realizar uma higiene bucal adequada, conduzindo-os a práticas mais assertivas que 

resultarão a saúde dos dentes e, consequentemente, em uma melhor qualidade de vida. 

 Palavras chave: Higiene Bucal, Alimentação, Qualidade de Vida. 
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ABORDANDO A IMPORTÂNCIA DA 

ATIVIDADE FÍSICA NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS PARA CRIANÇAS 
 

Fernanda Gabriela Chaves da Silva, Fernanda Aniella de Jesus Nunes, Gislane 

Domingues de Almeida, Mariana Júnia Rodrigues, Piero Braga Misailidis, Rityele 

Antunes da Costa, Fernanda Aires Guedes Ferreira (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 O trabalho apresentado aborda a importância da atividade física no 

desenvolvimento da criança nos Anos Iniciais. O enfoque da atividade foi refletir sobre 

as práticas corporais no processo de ensino; interpretar e recriar valores, sentidos e 

significados atribuídos às diferentes atividades físicas; reconhecer as práticas corporais 

como elementos constitutivos da identidade cultural; usufruir de práticas corporais para 

ampliar as redes de sociabilidade dos alunos. O tema foi apresentado por meio de slides 

e dinâmicas (escravos de Jó, telefone sem fio e dentro e fora) que demonstraram a 

execução de algumas brincadeiras que podem ser realizadas em sala de aula. Os 

estudantes poderão refletir sobre as práticas corporais no processo de ensino; interpretar 

e recriar valores, sentidos e significados atribuídos às diferentes atividades físicas; 

reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural; 

além de usufruir das práticas corporais para ampliar as redes de sociabilidade dos 

alunos. Durante o processo avaliativo, poderá ser analisada a cooperação dos alunos no 

decorrer da aula, observando o desempenho nas realizações das brincadeiras, intervindo 

na colaboração do processo de ensino-aprendizagem. A partir desse trabalho 

percebemos que a Educação Física, assume o compromisso com a formação estética, 

sensível e ética, e aliada aos demais componentes curriculares, podendo contribuir com 

a qualificação para a leitura, a produção e a vivência das práticas corporais. Ao mesmo 

tempo, pode colaborar com os processos de letramento e alfabetização dos alunos, ao 

criar oportunidades e contextos para ler e produzir textos que focalizem as distintas 

experiências e vivências nas práticas corporais tematizadas. 

 Palavras chave: Educação Física, Práticas Corporais, Escola. 
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UMA PROPOSTA DE ESTUDO SOBRE HIGIENE 

CORPORAL PARA OS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Elaine Nubia de Faria, Maria Clara Fernandes Andrade, Renata Eloisa Miranda Alves 

da Silva, Fernanda Aires Guedes Ferreira (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 Higiene pessoal são medidas tomadas para a preservação da saúde e prevenção 

contra doenças. Partindo desse princípio os hábitos de higiene pessoal devem ser 

ensinados às crianças desde cedo a fim de desenvolver sua conscientização. O objetivo 

deste trabalho foi compreender a importância da higiene corporal reconhecendo a 

importância de lavar as mãos em momentos específicos através de uma atividade de 

Ciências da Natureza para os anos Iniciais do ensino Fundamental. Então, num primeiro 

momento propõem-se a exibição de um vídeo mencionando práticas sobre o banho, 

abordando os hábitos de higiene e a frequência com que cada pessoa deve realizá-lo. No 

segundo momento, iniciar uma dinâmica onde os alunos deverão identificar os locais 

em que mais se ocorrem os maus cheiros e a prática de higiene afim de combater os 

odores e, dizer qual a periodicidade que devem utilizar os produtos de higiene. No 

terceiro momento, realizar o exercício de lavar as mãos corretamente com o recurso de 

um panfleto que ilustre o passo-a-passo. Concluímos a partir das atividades realizadas 

que os estudantes poderão refletir sobre a importância da higiene corporal e seus 

benefícios para saúde. 

 Palavras chave: Higiene Corporal, Criança, Escola. 
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 COMO TRABALHAR A ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL NA ESCOLA 
 

Naiara Estrela Abreu Caldeira. 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais 

 

 Este projeto foi realizado numa escola municipal durante o período de estágio 

curricular por uma estudante do 7º período do curdo de Pedagogia da Faculdade de 

Educação da UEMG. Tem como principal objetivo trabalhar a alimentação saudável 

com os alunos de escola pública. Primeiramente foi realizado um diálogo com o corpo 

docente da escola sobre a importância de se trabalhar a alimentação saudável como uma 

forma de prevenir doenças causadas por uma má alimentação ao longo da vida. 

Posteriormente foram elaboradas quatro aulas com os seguintes objetivos: Identificar 

alimentos saudáveis e não saudáveis; Identificar doenças causadas pela má alimentação 

(diabetes, obesidade, hipertensão arterial, entre outras); Reconhecer em alimentos 

industrializados componentes que afetam a saúde ao longo da vida; Classificar formas 

de criar e manter uma alimentação saudável; Confeccionar cardápios nutricionais com 

os alimentos considerados saudáveis; Promover a criação de uma pirâmide alimentar 

com os alunos; Analisar os nutrientes que compõe os alimentos saudáveis; Distinguir as 

dificuldades em manter alimentação saudável em nossos dias. Assim, na 1ª aula 

“Conhecendo os alimentos”, trabalhamos com os alimentos mais presentes na vida dos 

alunos, separando os saudáveis dos não saudáveis, dando exemplos práticos para que de 

acordo com seus conhecimentos prévios pudessem identificá-los. Na 2ª aula 

“Conhecendo os benefícios e malefícios causados à saúde em decorrência da 

alimentação”, foi passada uma parte escrita sobre alimentação saudável e promovida 

uma atividade no caderno sobre essa diferença entre alimentos saudáveis e não 

saudáveis. Na 3ª aula “Apresentação da pirâmide alimentar que a escola possui”, foi 

confeccionada uma pirâmide alimentar feita em papel kraft, recortes de revistas e 

panfletos de supermercados, separando os alunos em grupos. E na 4ª aula foi 

confeccionado um cardápio saudável. A partir dessa proposta os alunos foram 

apresentados a modelos saudáveis de alimentação e tiveram contato com as informações 

nutricionais de alimentos industrializados ou não, que os possibilitou identificar quais 

fazem parte de uma alimentação saudável, bem como aqueles que deverão ser evitados 

ao longo da vida. 

 Palavras chave: Alimentação Saudável, Educação em Saúde, Escola. 
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A IMPORTÂNCIA DE PROJETOS DE ENSINO 

NA DISCIPLINA DE QUÍMICA PARA A 

MELHORIA DA APRENDIZAGEM NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Greice Conrad Rodrigues Sedrez. 
 

Colégio São José 

 

 O colégio São José de Pelotas é um colégio que apresenta como missão ser uma 

escola de excelência, comprometida com a formação integral da pessoa e com a 

construção de uma nova sociedade inspirada pelos princípios cristãos. A partir de 

prévias conversas no início do ano letivo de 2017 e organização da proposta, pudessem 

melhorar seu entendimento e compreensão a respeito dos conceitos desenvolvidos pela 

disciplina. Este projeto de pesquisa se justifica pelo fato de o conteúdo de atomística ser 

a essência da compreensão dos demais conceitos a serem trabalhados. É apresentado 

como objetivo o desenvolvimento de competências para o melhor aprendizado dos 

alunos em relação ao conhecimento adquirido em sala de aula, através da disciplina de 

química mostrando sua real importância através da contextualização com o cotidiano 

vivido por eles. A metodologia utilizada contou com estratégias que estimulassem a 

criatividade dos alunos e para colocar em prática o conhecimento construído, foram 

organizados em grupos de até 6 pessoas, e depois o conhecimento ser construído de 

maneira autônoma e individual, além da visualização do filme Harry Potter e a pedra 

filosofal, permitindo que eles contextualizassem o conteúdo destacado em sala de aula, 

com o apresentado em um filme destaque de suas preferências. Além da utilização da 

massinha de modelar onde é permitido a concretização do conhecimento e a maior 

facilitação da visualização e modelagem dos átomos. Cada grupo necessitou 

desenvolver a montagem dos modelos atômicos que representassem: Dalton, Thonsom, 

Rutherford e Bohr. A cada modelo, ia sendo inserido as informações referentes aos seus 

conceitos, como presença das partículas elétricas, movimentação dos elétrons, camadas 

eletrônicas entre outros. A partir da construção do conhecimento realizado pelos alunos, 

foi observado que em suas avaliações e como resultado do projeto proposto, que a 

aprovação entre as turmas superou 90%. Portanto podemos afirmar que o conhecimento 

centrado nas dificuldades do aluno, e sua melhor interação com os conceitos propostos, 

além do estímulo ao desenvolvimento da autonomia e criatividade do aluno, facilitando 

também a interação aluno-professor, apresenta dados e resultados relevantes em relação 

a apropriação do conhecimento básico proposto na disciplina, principalmente no que se 

refere a necessidade de abstração. 

 Palavras chave: Modelos atômicos, abstração, Projetos de ensino. 
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EDUCATRIX: ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE 

UM SOFTWARE NOS ANOS INICIAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Cecília Vieira do Nascimento, Tânia Aretuza Ambrizi Gebara, Aieska Kelly de 

Carvalho, Thaís Martuchelli Nunes Duarte, Clenice Griffo (orientadora). 

 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

 Educatrix é um software educacional elaborado para o uso escolar com enfoque 

no desenvolvimento dos processos de sistematização das capacidades relacionadas à 

alfabetização e letramento. O programa foi elaborado como projeto de extensão do 

Centro Pedagógico – UFMG e é estruturado no formato de aulas distribuídas em 7 

módulos, cada qual composto de 80 aulas interdisciplinares.  Este Projeto de Pesquisa 

tem como objetivo verificar as possibilidades de contribuição deste programa digital 

para crianças do início da Educação Básica (Educação Infantil e primeiro segmento do 

Ensino Fundamental). Os dados em processo de análise provêm de questionários, 

observações e registros que foram coletados com a participação de alunos, professores e 

monitores que utilizam o programa em três municípios do Estado de Minas Gerais, bem 

como no Centro Pedagógico da UFMG. A pesquisa encontra-se em fase inicial da 

análise dos dados e os resultados parciais, resumidamente, são: as instituições que 

utilizam o programa encontram dificuldades na implantação e uso de recursos digitais 

em geral junto aos aprendizes em processo de alfabetização, principalmente no que se 

refere à infraestrutura e manutenção do funcionamento dos equipamentos; os 

professores e monitores identificam o programa como sendo de apoio e/ ou 

complemento didático para a abordagem de diversos temas em desenvolvimento nas 

disciplinas que ministram; as crianças, usuárias do programa, se envolvem 

significativamente com as aulas e demonstram gostar de realiza-las. Além disso, 

percebem as aulas como tendo caráter de desafio. Espera-se que ao final desta pesquisa 

seja possível mapear os aspectos que favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento 

da leitura e da escrita nos anos iniciais a partir do software. 

 Palavras chave: Leitura, Aquisição da escrita, Recursos digitais. 
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O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO NAS ESCOLAS DE 

ENSINOFUNDAMENTAL I DOS BAIRROS SÃO 

LUCAS E BARREIRO EM BELO HORIZONTE 
 

Fernanda Martins de Almeida, Paulo Ayres Carvalho Neto, Carla Maria Nogueira de 

Carvalho (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais 

 

 A integração das TIC à rotina das instituições escolares têm mostrado que o 

ensino deve se adaptar ao contexto atual, em que o uso delas começa a se mostrar 

inexorável. Assim, parece-nos de fundamental importância investigar como as TIC têm 

sido utilizadas nas escolas de ensino fundamental I públicas e privadas, considerando as 

formas de gestão do conhecimento por ela permitidas. A presente pesquisa propõe 

investigar o Ensino Fundamental I dos bairros São Lucas e Barreiro primeiramente, no 

entanto vislumbra-se, ter uma visão clara da forma e implicações da utilização das TIC, 

em todos os bairros, desde a educação infantil até o ensino superior (licenciaturas) 

dentro da capital mineira. O levantamento e o registro que visamos desenvolver 

cimentará as bases para futuros projetos de pesquisa/extensão e ações afirmativas do 

Curso de Pedagogia da FAE/CBH/UEMG dentro do Departamento de Administração 

Educacional, na zona de entroncamento educação-ciência-tecnologia. As TIC são uma 

realidade, embora muitos profissionais encontrem-se ainda despreparados ou presos a 

antigos paradigmas, resistentes a uma compreensão mais ampla das formas de leitura e 

apreensão do mundo pelas novas gerações. Enquanto os alunos parecem muitas vezes 

entrar em choque com o universo de seus pais e educadores pelas diferentes formas de 

construção do conhecimento. Consideramos necessário e urgentes que os professores e 

gestores se abram ao aprendizado de novas linguagens, em especial às imagéticas e 

computacionais. Pretendemos, a partir de uma sondagem do uso das TIC nas escolas de 

ensino fundamental I, apontar experiências e metodologias inovadoras que, coerentes 

com as novas realidades humanas e tecnológicas, admitam uma prática pedagógica 

reflexiva e transformadora, ultrapassando os limites do treinamento puramente técnico, 

para efetivamente alcançar a formação do indivíduo enquanto ser histórico, inscrito na 

dialética da ação-reflexão-ação. A pesquisa será desenvolvida dentro das abordagens 

quantitativa e qualitativa. A pesquisa, de característica exploratória e interpretativa, 

utilizará questionário que fornecerá subsídios para selecionar as instituições e as 

experiências que serão nosso objeto de análise. As experiências serão interpretadas 

dentro de uma perspectiva hermenêutica-crítica e posteriormente, selecionadas e 

registradas, construindo-se um banco de dados com os resultados da pesquisa. 

 Palavras chave: Tic, Educação, Metodologias Inovadoras. 
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METODOLOGIA DE PESQUISA: PERSPECTIVAS DO 

ESTADO DO CONHECIMENTO A PARTIR DAS 

AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA DESENVOLVIDOS PELOS 

COLÉGIOS DE APLICAÇÃO FEDERAIS DO BRASIL 
 

Marina Gonçalves Ribeiro, Maria Clara Regis, Tânia Aretuza Ambrizi Gebara 

(orientadora). 
 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

 Este trabalho apresenta a metodologia empregada na pesquisa “Educação para as 

Relações Étnico-Raciais e a Implementação da Lei nº 10.639/03 nos Colégios de 

Aplicação do Brasil: o estado do conhecimento a partir das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão universitária. O estudo consistiu na elaboração de um “estado da 

arte” referente às ações de ensino, pesquisa   e   extensão universitária   que   tematizam   

a   educação das   relações   étnico-raciais, a   partir   da perspectiva da Lei nº 10.639/03, 

desenvolvidas entre 2003 e 2017, pelos Colégios de Aplicação (CAps) vinculados às 

Universidades Federais brasileiras.  Os CAps são instituições que   têm   como   

finalidade   desenvolver, de   forma indissociável,  atividades   de   ensino,   pesquisa   e   

extensão   com   foco   nas   inovações pedagógicas e na formação docente. Atualmente 

totalizam 17   colégios distribuídos por todas as regiões do país. A pesquisa, de natureza 

qualitativa, adotou como método de investigação a análise documental, foram 

considerados: os projetos de ensino, pesquisa e extensão cadastrados nos setores 

pedagógicos e administrativos do CAps; os Projetos Político-Pedagógicos; os editais 

normativos para ingresso de alunos; e documentos de domínio públicos disponíveis nas 

páginas web das instituições. Durante a realização dos estudos surgiram necessidades de 

adaptações dos percursos metodológicos, nos procedimentos de coleta dos dados frente 

aos percalços encontrados.  Objetiva-se com este trabalho apresentar uma revisão 

teórico metodológica sobre pesquisas qualitativas, discorrer sobre as possibilidades 

encontradas para a organização e sistematização dos dados. Para a realização deste 

estudo utilizou-se as contribuições de Lüdke (1986), Uwe Flick (2009), e Minayo 

(1994). A pesquisa encontra-se em fase de análise dos dados, sua conclusão está 

prevista para 2019.É possível apontar resultados preliminares como: o perfil de 

atendimento dos CAps; os projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos e seus 

respectivos anos de execução; a concentração de docentes que atuam com a Lei nº 

10.639/03; entre outros. Esperamos que o trabalho possa contribuir para a reflexão 

sobre metodologias de investigação na temática da educação das relações étnicos- 

raciais e com uma educação antirracista no Brasil. 

 Palavras chave: Estado da arte nos Colégios de Aplicação Federais, Educação 

das relações étnico-raciais, Metodologia de pesquisa qualitativa. 
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CIRANDA DE IMAGENS: UM RECURSO 

PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE CIÊNCIA 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Joana Carolina Teixeira Leite, Iolanda Costa de Freitas, Carolina Fernanda Santos 

Souza, Brenda Carla Dias, Deborah Ribeiro de Jesus, Jaqueline Ferreira Lombardo, 

Poliana Petrina Rosa, Fernanda Aires Guedes Ferreira (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 Tendo por base o bloco “Natureza e Sociedade”, do Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil (RCNEI), este trabalho focou no bloco temático 

“Organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar”. Essas podem explorar 

diferentes conteúdos, tais como: brincadeiras e papéis sociais, temáticas essas que foram 

utilizadas para elaboração de um recurso pedagógico intitulado “Ciranda de imagens”. 

Esse recurso teve como objetivo o ensino sobre a organização dos grupos e seu modo de 

ser, viver e trabalhar, para uma turma de estudantes cuja faixa etária predominante é de 

cinco anos. Para sua elaboração, levou-se em conta a proposta de relação de imagem 

com as temáticas a serem trabalhadas. Assim, a ideia do recurso foi concebida em 

pensar como os alunos poderiam compreender as temáticas por meio dessa associação 

de imagens, valendo-se de um recurso educacional constituído de duas partes: um painel 

e uma caixa com figuras, tais como: “objetos”, “brincadeiras”, “vestuário”, 

“profissões”, “alimentação” e “espaços”. Durante a aplicação do recurso pedagógico, 

percebeu-se que a atividade é compreensível e permite outras associações possíveis de 

serem realizadas com cada uma das imagens mostradas, como por exemplo a relação 

entre um “disco de vinil” e a temática “profissões” devido ao aluno associá-la à 

profissão de DJ, e a relação entre um “parque de diversões” e “brincadeiras”, em 

detrimento da temática “espaços”, uma vez que na imagem do espaço retratado havia 

brinquedos. Ademais, levando em consideração o que foi objetivado com a aplicação do 

recurso educacional, e o fato de a atividade não ser desenvolvida pelo(a) educador(a) 

regente da turma, destaca-se que a aplicabilidade se mostrou positiva, visto que houve 

uma percepção adequada de boa parte dos alunos sobre a temática desenvolvida. 

 Palavras chave: Ciência, Imagens, Recurso pedagógico. 
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PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS DA NATUREZADAS 

ESCOLAS ESTADUAIS DE MATEUS LEME SOBRE A INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO 

 

Joice Fagundes de Faria, Fernanda Aires Guedes Ferreira (orientadora) 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité 

 

 A iniciação científica é um processo no qual é fornecido o acesso a um conjunto 

de conhecimentos que servem como base para contextualizar o conteúdo teórico e 

prático, singularizando o aprendizado das disciplinas das ciências da natureza. É 

evidente o desinteresse dos estudantes do ensino médio pelo estudo das disciplinas de 

ciências da natureza, que pode ser reflexo de um ensino baseado  em conteúdo teórico, 

sem recursos pedagógicos que facilitem o ensino e a  alfabetização científica de forma a 

contribuir para a integração do saber científico  e o desenvolvimento de criticidade e 

autonomia dos estudantes. Por isso, o processo de iniciação científica por investigação 

na educação básica vem sendo inserido e aprimorado continuamente em várias cidades 

brasileiras, sendo destaque neste processo a cidade de Mateus Leme, MG, através das 

suas quatro escolas estaduais existentes no município. Sendo corriqueira na cidade a 

cultura de realização de feiras de ciências e projetos de investigação, ambos 

sistematizados, como ações pedagógicas de alfabetização científica. Por isso, este 

trabalho teve por objetivo avaliar a percepção dos professores de ciências da natureza, 

das escolas estaduais da cidade de Mateus Leme, sobre o processo corriqueiro de 

iniciação científica desenvolvido na cidade. A abordagem metodológica, feita através de 

observações, questionários e entrevistas, levantou dados que versam o perfil dos 

professores atuantes em física, química e biologia. Os resultados mostraram que o perfil 

pessoal dos professores corresponde ao perfil dos professores brasileiros, sendo a 

maioria do sexo feminino, com idade média de 38,7 anos, a única diferença é que os 

professores entrevistados possuem uma qualificação consideravelmente elevada. Os 

resultados mostraram que, independente do perfil de cada professor entrevistado, todos 

percebem que a iniciação científica, principalmente arraigada  pela organização de 

feiras de ciências, desenvolvem nos estudantes: autonomia  para a pesquisa, potencializa 

o aprendizado em ciências naturais, integram o  aprendizado adquirido na construção 

dos projetos de iniciação científica e o  conteúdo ensinado em sala de aula. Todavia, 

acreditam que este não é um fator significativo (p>0,05) com relação ao direcionamento 

de carreiras dos estudantes, ainda que seja considerável (p<0,05) a percepção dos 

entrevistados sobre o interesse dos diferentes sujeitos escolares pelas feiras de ciências.  

Através deste trabalho, foi possível reconhecer a importância do uso de metodologias 

que possibilitem aos estudantes uma vivência prática, sendo as feiras e mostras de 

ciências uma dessas. Percebeu-se a iniciação científica como uma construção de novos 

caminhos para o aprimoramento das metodologias de ensino, visando promover 

experiências formativas para os estudantes, no tocante à sua constituição como agente 

de seu aprendizado, e para o docente, numa perspectiva de formação continuada. 

 Palavras chave: Iniciação Científica. Ciências da Natureza, Ensino Médio. 

Alfabetização Científica, Escolas Estaduais. Mateus Leme. 
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REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

ATRAVÉS DA ABORDAGEM DA 

PARASITOLOGIA EM LIVROS DIDÁTICOS DO 

ENSINO MÉDIO 
 

Lorena Caroline Rodrigues, Diogo Gomes da Costa, Helen Gonçalves Marques, 

Fernanda Nobre Amaral Villani (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Divinópolis 

 

 A educação é um reconhecido instrumento de promoção, proteção e prevenção 

em saúde, não só por abordar conhecimentos biológicos, mas também por contemplar 

ações que buscam bem-estar e qualidade de vida. O livro didático (LD) é um material 

pedagógico muito utilizado para estudar os conteúdos sobre saúde, dentre eles os 

relativos à parasitologia. O conhecimento sobre os parasitos é relevante para que as 

pessoas entendam as doenças causadas por esses organismos e tenham mais opções para 

preveni-las. Todavia, os altos índices de infecções parasitárias na população brasileira 

refletem, além dos muitos problemas de saúde pública, uma educação em saúde pouco 

efetiva. Logo, é preciso inovar as práticas pedagógicas, a fim de contribuir para a 

melhoria desse cenário. No presente trabalho, buscamos desenvolver atividades, 

utilizando as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), para auxiliar 

educadores e estudantes no aprendizado de parasitologia no Ensino Médio (EM). A 

pesquisa será constituída de duas etapas: (1) análise bibliográfica dos conteúdos 

expostos nos livros do EM; (2) desenvolvimento de um jogo digital, a fim de despertar 

o interesse dos alunos sobre a parasitologia. Na primeira etapa, foram analisadas em 

quatorze LD as informações relativas à: amebíase, doença de chagas, giardíase, 

leishmaniose tegumentar, leishmaniose visceral, malária, toxoplasmose, ascaridíase, 

teníase, cisticercose, bicho geográfico, tricomoníase, filariose, esquistossomose, 

ancilostomose e oxiurose. Os critérios estabelecidos para análise foram: abordagem do 

conteúdo, formas de transmissão, profilaxia, sintomas e diagnóstico. Observamos que 

somente algumas dessas parasitoses são abordadas de forma consistente nos LD do EM, 

agregando conhecimentos científicos aos estudantes. As formas de diagnóstico e a 

profilaxia foram os assuntos menos trabalhados dentre os quatorze livros. Também foi 

evidente uma distinção entre obras mais completas e as que tratam o assunto de maneira 

superficial. Tendo em vista que várias dessas doenças são endêmicas no país, é 

imprescindível que essas informações sejam debatidas de forma mais ampla. Os dados 

obtidos servirão como base para criar um jogo, utilizando as TDIC, para contemplar as 

informações que faltam nos LD, ampliando a compreensão dos estudantes sobre as 

doenças para que sejam capazes de cuidar de si, dos outros e do ambiente. 

 Palavras chave: Parasitologia, Educação em Saúde, Livro didático. 
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A IMPORTÂNCIA DOS CONTEÚDOS DE 

PARASITOLOGIA PARA ESTUDANTES DO 

ENINO FUNDAMENTAL: UM OLHAR SOBRE 

OS LIVROS DIDÁTICOS 
 

Diogo Gomes da Costa, Helen Gonçalves Marques, Lorena Caroline Rodrigues, 

Fernanda Nobre Amaral Villani (orientadora). 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Divinópolis 

 

 O percentual de crianças e jovens que já possuíram ou possuem doenças 

parasitárias é considerado muito alto no território brasileiro. Para reverter essa situação 

é importante que o ensino de parasitologia seja mais abrangente no ensino fundamental 

(EF), para que os estudantes sejam capazes de aprender métodos de profilaxia dessas 

doenças. Ademais, usar a tecnologia em favor da educação é de grande relevância, visto 

que as crianças do mundo contemporâneo crescem cercadas de várias inovações. 

Portanto, nessa pesquisa, buscamos aliar as tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) ao ensino dos conteúdos de parasitologia, entendendo ser este um 

dos caminhos na busca pela melhoria da qualidade da Educação em Saúde no Brasil. 

Até agora foram analisados dezenove livros didáticos (LD) do EF sobre os conteúdos 

das seguintes doenças parasitárias: amebíase, doença de chagas, giardíase, leishmaniose 

tegumentar, leishmaniose visceral, malária, toxoplasmose, ascaridíase, teníase, 

cisticercose, bicho geográfico, tricomoníase, filariose, esquistossomose, ancilostomose 

e oxiurose. Dados como abordagem do conteúdo, formas de transmissão, profilaxia, 

sintomas, e diagnóstico foram compilados em tabelas e utilizados como indicadores do 

ensino de parasitologia. Na pesquisa sobre abordagem do conteúdo, verificamos que das 

16 parasitoses apenas uma não foi citada em nenhum dos 19 livros. Os mecanismos de 

transmissão foram abordados na maioria dos LD analisados. Em média, cerca de 42,5% 

dos LD abordaram os sintomas das 15 parasitoses citadas. Os métodos de diagnóstico 

foram os conteúdos menos abordados dentre os 19 livros. E, embora a maioria dos LD 

analisados apresente informações sobre as medidas profiláticas, em 1 livro essas 

medidas não foram citadas para nenhuma das parasitoses pesquisadas. Esses dados 

apontam importantes lacunas nos livros didáticos do EF em relação aos conteúdos de 

parasitologia. Logo, a complementação desses conteúdos através de outras ferramentas 

de ensino, como as TDIC, pode contribuir de maneira relevante para uma aprendizagem 

significativa. Como perspectivas dessa pesquisa, pretendemos criar atividades 

utilizando as TDIC para contemplar as informações que faltam nos LD, ampliando a 

compreensão dos estudantes sobre as parasitoses e, consequentemente, trazendo 

melhorias para a qualidade de vida da população. 

 Palavras chave: Parasitologia, Ensino Fundamental, Livro didático. 
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 ROBÓTICA EDUCACIONAL SUSTENTÁVEL 
 

Júlia Antonia Pires 
 

 Colégio Inovare 

 

 As instituições escolares, a cada dia que passa estão sendo cobradas para que 

possam proporcionar aos discentes, um espírito motivador e fazer deles alunos 

competentes e envolvidos em atividades que admitam o desenvolvimento de suas 

capacidades. Devido ao grande desafio da atualidade, a tecnologia, foi implantado no 

colégio, através da curiosidade dos alunos diante do tema trabalhado no material 

didático: Meio Ambiente e Reciclagem e das perguntas: Como teremos um futuro 

melhor com a tecnologia avançada? Como serão os brinquedos? Diante da curiosidade 

dos alunos e das perguntas, foi sugerido pela pedagoga o estudo sobre a robótica 

educacional. Este estudo contou com o objetivo em desenvolver projetos com materiais 

recicláveis, reaproveitados, sugeridos pelos próprios alunos, a apresentação do kit de 

robótica, observação das peças que terão enfoque nas construções dos robôs, suas 

finalidades e funcionalidades  e a partir daí a criação de alguns brinquedos com 

recicláveis para não poluir o meio ambiente pois além de estar colaborando, as crianças 

estariam sendo despertadas pela curiosidade. Foi feito um trabalho interdisciplinar 

integrando a Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, conceitos básicos de eletrônica 

e tecnologia, sustentabilidade e trabalhado nos alunos o espírito argumentador, 

desafiador, pesquisador, o incentivo ao trabalho em equipe, a capacidade de criar, 

colaborar com o outro, desenvolver inteligências múltiplas, autoestima, o estímulo ao 

raciocínio lógico, a disciplina, leitura e escrita. Enfim, foi ensinado aos alunos as 

habilidades de forma inovadora. 

 Palavras chave: Robótica, Educação, Sustentabilidade.  
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PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E 

TRANSFORMAÇÃO EM COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS: OFICINAS AMBIENTAIS E 

SOCIOCULTURAIS 
 

Edna Marques Chaves De Miranda Cardoso, Eliana Moura Dutra, Jucicleia Santos 

Silva, Jennifer Barcelar Ferreira Gomes Da Silva, Maria Luiza Moreira De Souza, 

Eliane Aparecida De Souza Oliveira (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 A extensão sob a ótica de Paulo Freire (CF 1988) está intrinsecamente 

relacionada aos conceitos de comunicação, educação e interação, numa prática que 

possibilite um diálogo entre formas diferentes de conhecer o que os homens conhecem 

formas essas estreitamente ligadas às diversas culturas e situações sociais nas quais 

estes homens estão inseridos. A prática de extensão universitária precisa ser assumida 

como atividade nobre, pois propicia a realização das demandas sociais e culturais da 

população acadêmica, podendo permitir a divulgação e troca de conhecimentos em prol 

da construção de uma sociedade mais justa, culta e com usufruto pleno e seguro dos 

recursos ambientais (MENEZES, et. al., 2007). Para Gonçalves (2012), as comunidades 

quilombolas que possuem grandes conhecimentos ecológicos mesmo que estes sejam 

empíricos e embasados no seu cotidiano, essas populações muitas vezes não sabem qual 

a relação entre os recursos naturais e as políticas públicas que afligem a vida no 

quilombo, portanto essa falta de conhecimento torna-se prejudicial na luta pelos direitos 

que possuem. Esta importante iniciativa foi dada por meio das oficinas de capacitação 

para a comunidade quilombola de Pinhões, de Santa Luzia, Minas Gerais, através das 

lideranças mapeadas pela própria comunidade, que dali partirão como multiplicadores. 

Estas oficinas que foram e serão oferecidas, objetivaram conhecer habilidades e 

demandas das comunidades. Assim o projeto vem contribuindo para a promoção e 

divulgação de conhecimentos científicos e técnicos locais com implicações ambientais, 

sociais e culturais. Finalizamos com a fala de Amaral (2014), “Aqui a Universidade não 

só oferece conhecimentos e serviços, mas aprende muito com os moradores. Há uma 

troca que deve ser cada vez mais incentivada”.  

 Palavras chave: Saberes Tradicionais, Práticas Educativas, Comunidade 

Quilombola. 
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MAPAS CONCEITUAIS NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA: UMA 

METODOLOGIA FACILITADORA NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

Leiliane Da Conceição Carvalho, Vanessa Cristina Rezende De Abreu, Eliane 

Aparecida De Souza Oliveira (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 O mapa conceitual é uma ferramenta de estudo e aprendizagem, onde o conteúdo 

é classificado de modo a auxiliar a compreensão do indivíduo que o utiliza. O mesmo 

consiste em uma estrutura gráfica que ajuda a organizar ideias, conceitos e informações 

de modo esquematizado. Tal ferramenta foi desenvolvida em 1970, nos EUA através do 

professor e educador Joseph Novart. Portanto, esse projeto propôs uma abordagem com 

alunos do oitavo ano do ensino fundamental, da Escola Municipal Coronel João Vieira, 

no município de São Sebastião da Vargem Alegre, Minas Gerais, apresentando a técnica 

da construção dos mapas conceituais, ressaltando seu uso e sua importância para o 

processo ensino-aprendizagem. O ensino mediado apenas em uma estrutura lógica dos 

conceitos pode vir a ser uma fonte de bloqueios para a aprendizagem, iniciando assim 

dificuldades referente ao estabelecimento de relações entre esses conceitos, para isso 

apresentamos uma aula sobre o Sistema Digestório utilizando o mapa conceitual, em 

outra aula os alunos foram submetidos a criarem seu próprio mapa conceitual com base 

na escolha de conceitos relacionados à Anatomia dos Sistemas do Corpo Humano, a 

partir de toda a explicação da ferramenta e construção prática com os alunos do mapa 

conceitual. Num outro momento foi feito a socialização dos mapas elaborados. Ao 

finalizarem foi disponibilizado um questionário sobre a respectiva opinião de cada um 

sobre a eficiência do método empregado, e os resultados foram bem positivos, já que 

grande maioria dos alunos aprovou a utilização de tal método, alegando ser mais 

favorável a aprendizagem, em especial às aulas de ciências da natureza, em questão, 

devido ao grande número de palavras e termos desconhecidos. Assim, a utilização de tal 

ferramenta de ensino aprendizagem é de suma importância em sala de aula, já que a 

mesma contribui para aprendizagem e processos colaborativos no que diz respeito ao 

ensino de ciências da natureza. 

 Palavras chave: Mapas, Metodologia, Ciências Da Natureza. 
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REFLEXÕES SOBRE A PRODUÇÃO DO LEITE E 

SEUS SABERES ACERCA DA MATEMÁTICA E 

DA CIÊNCIA: UMA PROPOSTA DE PROJETO 

PARA AS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

Andresa de Oliveira Marcos, Débora Meireles Oliveira Faria, Flavia Crislei Oliveira 

Paraizo, Jussara Cristina Vaz da Silva, Larissa Thainá Machado Guilherme, Matheus 

Fernandes Lemos Silva, Evandro Alexandre da Silva Costa (orientador), Gláucia Soares 

Barbosa (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 Este trabalho faz parte da integração entre as disciplinas de Metodologias de 

Ciências da Natureza e Matemática da Faculdade de Educação da UEMG, em que o 

objetivo foi desenvolver um projeto escolar para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental integrando essas áreas do conhecimento. Entende-se que no Ensino 

Fundamental o projeto pedagógico deve ter como objetivo a formação do cidadão, 

fornecendo ao aluno, ainda, subsídios necessários à sua melhor inclusão social. Sendo 

assim, nosso projeto pretende integrar as disciplinas de ciências e matemática, de forma 

a complementar a formação dos alunos como cidadãos participantes da sociedade da 

qual fazem parte. Portanto, escolhemos como tema central a produção do leite em todas 

as suas etapas, desde a exploração animal até o consumo do produto final, observando 

de forma crítica o comportamento da sociedade diante dos fatores que serão 

apresentados. O projeto terá início em sala de aula permitindo que os estudantes tenham 

um conhecimento prévio do tema, bem como noções quantitativas e qualitativas para 

coleta e análise de dados. A fim de que os estudantes ampliem seus conhecimentos 

acerca do tema, consideramos importante que eles tenham um pouco de contato real 

com o sistema de produção e qualidade do leite, realizando assim visitas técnicas a uma 

fazenda e a uma cooperativa de leite. Essa vivência poderá esclarecer dúvidas quanto a 

origem do produto, benefícios ou malefícios de seu consumo à saúde humana e quais as 

consequências dessa produção para os animais e o meio ambiente. Os alunos realizarão 

observações nesses locais para que estejam de fato integrados com as atividades 

exercidas, realizando pesquisas e coletando dados para análise. Esperamos por analisar 

os dados coletados em conjunto e apresentar a culminância dos mesmos a fim de 

modificar, de alguma forma, o pensamento daqueles que vivenciarem a apresentação 

final, no que diz respeito ao consumo do leite. 

 Palavras chave: Projeto Escolar, Ciências. Matemática. 
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COM QUANTOS PAUS SE FAZ UMA CANOA? 

PENSANDO E FAZENDO OS CAMINHOS PARA 

CONSTRUÇÃO COLETIVA DE UMA REVISTA A 

PARTIR DE IDEIAS CHAVES DA ECONÔMICA 

SOLIDÁRIA 
 

Clifton Arllen Gomes Fernandes, Dayane Lemos Favato, Gladys Augusta Guerci de 

Oliveira, Roberta Aranha Fossi, Thalita Batista Osti, Evandro Alexandre da Silva 

Costa(orientador), Gláucia Soares Barbosa (orientadora). 
 

 Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 

 Este projeto visa, a partir de uma perspectiva crítica, refletir e produzir 

aulas/atividades que contemplem as disciplinas de Ciências e Matemática e que seja 

desenvolvido no 5° ano de uma escola do Ensino Fundamental, durante cinco meses. O 

tema central refere-se à Economia Solidária, entendida aqui como a adoção de um 

conceito que pretende pensar e ressignificar a maneira de entender e agir da economia 

em sociedade e que, por isso, envolve uma educação comprometida com um mundo 

mais ético, sustentável e solidário. A metodologia e a organização didática das 

aulas/atividades foram construídas dialogicamente, a partir de dinâmicas e 

dramatizações de situações humanas que permeiam a coletividade e possibilitam a 

discussão de hipóteses e a criação de soluções possíveis para diferentes conjunturas. 

Sob esse viés, a intencionalidade pedagógica é imbricada por uma formação voltada 

para a cidadania, a valorização da cultura local e a igualdade. O projeto apresenta, como 

pano de fundo, os conceitos fundamentais que sustentam o tema central, tais como 

autogestão, solidariedade, autonomia, cooperação, democracia, consumo consciente, 

comércio justo, respeito à natureza e valorização do trabalho social. A culminância 

dessa proposta está na materialidade dessas concepções, por meio da produção de uma 

revista, que abordará o conteúdo desenvolvido ao longo das aulas/atividades. Para além 

disso, este trabalho integrado pretende manter uma continuidade em reflexões e ações 

vivenciadas pelos sujeitos envolvidos e potencializar a humanização necessária à 

educação. 

 Palavras chave: Economia Solidária, Educação Ambiental, Matemática. 
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FEIRA DE TROCAS E CONSUMISMO: 

UNINDO CONHECIMENTOS SOBRE CIÊNCIAS 

E MATEMÁTICA EM UM PROJETO ESCOLAR 
 

Bárbara Elisa Silva Lourenço, Cláudia Iris Villela Rezende, Maria José Ribeiro, Fabiana 

Christina Costa Silva, Cristiane do Carmo Silva Caetano, Larissa Pereira Coelho, Maria 

Antônia Martins Abdala, Camila HarumiImata, Evandro Alexandre da Silva 

Costa(orientador), Gláucia Soares Barbosa (orientadora). 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 Este trabalho busca abordar as questões do consumo nos dias atuais, utilizando o 

recurso da fábula para conscientizar estudantes do 3°ano do primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental, sobre o consumismo exagerado e a real necessidade que temos ao adquirir 

produtos ou serviços e o que esse exagero representa para o meio ambiente. Essa ideia 

nasceu da integração entre as disciplinas de Metodologias de Ciências da Natureza e 

Matemática da Faculdade de Educação da UEMG, em que o objetivo foi desenvolver 

um projeto escolar para as séries iniciais do Ensino Fundamental integrando essas áreas 

do conhecimento.  Pautado na importância da interdisciplinaridade o projeto visa 

integrar as disciplinas de ciências e matemática, por meio do conteúdo da história da 

Dona Raposa, buscando abordar os aspectos qualitativos e quantitativos referentes ao 

consumismo exagerado. O momento específico para essa abordagem se baseia na hora 

do lanche, momento em que acontece o descarte do lixo e muitas vezes, o desperdício. 

A consolidação desta intervenção pedagógica prevê a criação de uma loja, que será 

montada quinzenalmente pelo período de um semestre, onde os estudantes farão trocas 

de produtos que não utilizam mais e construirão também outros produtos com os 

materiais reciclados que serão coletados nas lixeiras da escola. Essas trocas envolvem o 

valor econômico e o valor simbólico, com o intuito de promover uma economia 

solidária, contido no gesto da reutilização dos produtos, como forma de conscientizar a 

importância da redução do consumo, da reutilização e da conservação do meio 

ambiente. 

 Palavras chave: Projeto Escolar, Ciências, Matemática. 
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A MATEMÁTICA APLICADA NO MEIO 

AMBIENTE E NO COTIDIANO DO ALUNO 
 

Daniele Fernandes Silva de Oliveira, Lígia Mara Tavares da Rocha, Luana Lima dos 

Santos, Márcia Dias Ferreira, Tuanny Stephanie Rodrigues da Cruz, Evandro Alexandre 

da Silva Costa(orientador), Gláucia Soares Barbosa (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 O presente projeto é uma atividade que será desenvolvida pelos professores de 

Ciências e Matemática da Escola Ondina Bernadete, que conduzirão uma sequência de 

ações pedagógicas sobre o bloco temático “A MATEMÁTICA APLICADA NO MEIO 

AMBIENTE E NO COTIDIANO DO ALUNO” conforme os Parâmetros Curriculares 

Nacional (PCN’s) para o Ensino de Ciências e Matemática. Para o desenvolvimento 

desta atividade é considerado, como teoria aliada à prática, que o ensino de ciências e o 

ensino de matemática é uma forma de promover o conhecimento de mundo da criança e 

que o professor deve explorar este conhecimento de forma investigativa, fazendo-se 

necessário ensinar estas disciplinas através de atividades práticas e teóricas envolvendo 

a integração com a tecnologia, o meio ambiente e a sociedade. As ações ocorrerão numa 

turma composta por vinte crianças, entre 8 e 9 anos de idade. Serão desenvolvidas ações 

como aula dialogada em sala, relatos com a temática paisagem, observação das 

paisagens que rodeiam o ambiente escolar e o local onde moram, exploração de imagens 

através de revistas, exploração de materiais artísticos, além de um trabalho com 

desenhos. O projeto terá duração de 15 (quinze) dias. Os resultados esperados são 

envolvimento, participação e interesse da turma, que possibilitará aprendizagens sobre 

os diferentes tipos de paisagens e ações de pertencimento e respeito ao meio ambiente 

concernentes às necessidades da Educação Ambiental na infância e viabilizará a 

aprendizagem da matemática de forma lúdica, prazerosa e espontânea. De uma forma 

geral, compreendem-se a importância das práticas investigativas e participativas para a 

construção das situações de ensino e aprendizagem que são oferecidas em um ambiente 

escolar. Tais ações permitirão envolvimento e oportunidade de vivência teórico-prática 

com estudantes do Ensino Fundamental. 

 Palavras chave: Ensino Fundamental, Ensino de Ciências, Ensino de 

Matemática. 
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INTEGRANDO CONHECIMENTOS DE 

CIÊNCIAS E MATEMÁTICA EM UM PROJETO 

SOBRE OS ALIMENTOS PARA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

Aline Ferreira e Souza, Edna Vaz Sousa Moreira, Jaqueline Batista de Andrade, Tania 

Paula Cassimiro, Evandro Alexandre da Silva Costa (orientador), Gláucia Soares 

Barbosa (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 O presente trabalho relata as experiências vivenciadas a partir das observações e 

da aula expositivo-prática, realizada pelas graduandas do sexto período do curso de 

Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). O desenvolvimento do 

trabalho se deu a partir de uma proposta elaborada e indicada, pelos professores das 

disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática durante o período de Estágio 

Obrigatório, que se deu em uma escola de educação infantil situada na cidade de Belo 

Horizonte. Para preservar a identidade dessa escola a mesma será tratada, nesse 

trabalho, pelo pseudônimo de Escola Infantil Dandara. A demanda do trabalho surgiu 

quando os envolvidos neste processo de formação perceberam a possibilidade de 

compartilhar experiências, com o objetivo de experienciar a prática pedagógica através 

do trabalho com material concreto. Buscamos trabalhar em matemática as referências 

com peso, cores, quantidades, formas, tamanhos, conceito de números. Já em ciências 

trabalhamos para que os alunos pudessem reconhecer e identificar os alimentos que 

podem ser consumidos crus e cozidos, como são higienizados e preparados e também 

estabelecer algumas relações entre os alimentos que são consumidos em casa e na 

escola. A escola nos proporcionou e ofereceu total apoio com a disponibilização de 

infraestrutura, materiais (os alimentos), disponibilidade da turma e das professoras. O 

mais contato direto com a profissão de professor, nos permitiu uma experiência 

enriquecedora e gratificante, sendo possível, mesmo que durante o pouco tempo, 

pudemos experimentar na prática o fazer de um professor, de modo fazer a junção entre 

conhecimentos teóricos já adquiridos no processo de graduação com a realidade da sala 

de aula. 

 Palavras chave: Escola, Ciências, Matemática. 
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OS ORDENADOS DOS PROFESSORES DE 

INSTRUÇÃO PÚBLICA NO INÍCIO DO 

SÉCULO XIX 
 

Mariana Speltz Albernaz, Júnia Maria dos Santos Silva, Rodrigo Matias Ferreira 

Andrade, Vera Lúcia Nogueira (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 Este trabalho é resultado parcial do projeto de pesquisa O Império das Minas 

Gerais: relações entre política, poder, educação e cultura na administração dos negócios 

da província (1834-1889), desenvolvido na FaE/UEMG. O objetivo é fazer uma análise 

da baixa remuneração dos professores de primeiras letras, no ano de 1835, em Minas 

Gerais.A coleta de dados foi feita no acervo do Arquivo Público Mineiro, na legislação 

educacional presente na Coleção de Leis Mineiras e nas correspondências sobre 

instrução pública enviadas ao presidente de província. Analisamos também os Jornais 

disponíveis no acervo virtual da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional (RJ).Por 

meio dos relatos dos professores, podemos constatar que os salários eram insuficientes 

para custear as despesas básicas, como disse o professor Francisco de Paula: “visto que 

hum professor público que vence anualmente duzentas mil, jamais pode com 

humadespeza diária de dez pacatas apesar da economia” (Acervo APM: Belo 

Horizonte). Tal situação pode ter levado o mesmo professor a solicitar a sua demissão. 

Os professores de primeiras letras, recebiam vencimentos baixos, como vemos acima, 

recebiam 200 mil reis, já os de 2ª grau ganhavam um valor consideravelmente superior 

em relação ao de primeiras letras. Conforme a lei 13 de 1835 em seu artigo 26: “O 

ordenado mínimo dos Professores do 1º grao é fixado em duzentos mil reis, e o máximo 

em trezentos mil reis. O mínimo dos 2º grao em trezentos mil reis, e o máximo em 

quinhentos mil reis”. Em síntese, analisamos que, havia vários desafios dentro da 

profissão docente, tanto em relação a baixa qualidade de vida como também a diferença 

salarial dentro na própria educação. Isso nos ajuda a entender a trajetória que 

acompanha os baixos salários dos professores primários, logo vê-se a relevância 

histórica salarial que permanece desde o período oitocentista e ainda reflete nos dias 

atuais. 

 Palavras chave: Província de Minas Gerais, Instrução Pública, Ordenados. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL TAMBÉM É 

CIDADANIA 
 

Sâmara Nargia Castro da Silva, Raimunda Ribamar Martins Mota, Larissa Rausse 

Pereira, Sabrina Oliveira Mendes, Natália Murta de Lima Dornelas (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité 

 

 O desenvolvimento sustentável, apesar de ser um tema crucial para a 

manutenção da vida, ainda possui pouco espaço nas políticas públicas e na sua aceitação 

pela população. No entanto, a educação ambiental é um processo pelo qual o cidadão se 

sensibiliza e obtém conhecimentos sobre as questões ambientais e se torna um agente na 

transformação e conservação do meio que habita. Tais mudanças são urgentes e não 

devem esperar por iniciativas governamentais. O projeto busca desenvolver campanhas 

de educação ambiental para conscientização dos moradores através de práticas 

sustentáveis, sendo elas: reaproveitamento de alimentos, reciclagem, horta comunitária 

e outras que a própria comunidade dos bairros Jardim Riacho das Pedras, Durval de 

Barros, Flamengo, redondezas de Contagem e Ibirité, Minas Gerais indicar. Além da 

construção de meios para solucionar problemas, aprimora-se a cidadania e o interesse 

desses ao se tornarem politicamente ativos e preocupados com soluções sustentáveis. A 

metodologia envolveu parcerias com a prefeitura, vereadores e moradores mobilizados, 

como o presidente da associação dos moradores, líderes religiosos e voluntários, os 

quais cederam espaços e materiais para a implantação do projeto. Foram criados pontos 

de coletas destinados à deposição de material reciclável para serem recolhidos pelos 

catadores dos bairros. Foi realizada a implementação de horta comunitária no Parque 

ecopedagógico e na Creche Dona Belinha, com a integração das crianças nas atividades 

e ministrada oficina de reaproveitamento de alimentos aberta para a comunidade em 

geral, implementação de posto de coleta seletiva e plantio de mudas. O projeto teve 

grande aceitação da comunidade rendendo bons resultados, conclui-se que é necessário 

traçar algumas estratégias para estimular o envolvimento da comunidade, a qual 

responde positivamente com o interesse de mudar alguns hábitos, continuar e ampliar as 

práticas sustentáveis que foram desenvolvidas no decorrer do projeto. 

 Palavras chave: Educação Ambiental, Cidadania, Sustentável. 
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PARASITOSES INTESTINAIS: O USO DE 

METODOLOGIAS ALTERNATIVAS NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

Maria Cecília de Freitas, Larissa de Souza Lobo, Ana Luiza Dias Faria, Fernanda de 

Jesus Costa (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade: Ibirité 

 

 O ambiente escolar pode ser considerado um meio de propagação de 

conhecimento, de modo que, a compreensão sobre as doenças oferece alternativas na 

prevenção de doenças e verminoses. Dessa forma, é preciso implementar diferentes 

métodos de ensino e aprendizagem na disciplina de parasitologia, com o intuito de 

favorecer a aprendizagem. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo 

verificar a eficácia da intervenção sobre as Verminoses Intestinais (ascaridíase, teníase e 

ancilostomíase) realizada com estudantes do 7º ano de uma escola particular localizada 

na região metropolitana de Belo Horizonte. Inicialmente, foi elaborado um pré-teste, 

afim de obter dados em relação ao conhecimento dos alunos sobre as doenças causadas 

pelas verminoses, seguido de uma aula que incluía informações relevantes sobre o tema, 

sendo proposto uma gincana composta de perguntas e respostas (verdadeiras e falsas) 

competidas entre dois grupos de alunos. A gincana foi baseada em perguntas sobre as 

verminoses na qual os alunos tinham como objetivos responderem às perguntas em um 

curto espaço de tempo como forma de pontuarem durante o jogo. À medida que 

ouvissem o apito, era necessário responder à pergunta levantando as placas de 

verdadeiro ou falso. Se a pergunta fosse respondida corretamente, o aluno pontuaria no 

jogo, caso contrário, a pergunta era respondida e esclarecida pelas alunas do curso de 

ciências biológicas, articuladoras do projeto. Em seguida, foi aplicado um pós-teste para 

avaliar a eficiência da intervenção. O pós-teste consistia na produção de um portfólio 

por parte dos alunos e os critérios de avaliação utilizados foram: a organização, clareza 

das informações e explicações, bem como, o conhecimento dos alunos adquiridos 

durante as atividades. Verificamos que a percepção alcançada pelos discentes após a 

intervenção foi efetiva, pois, pudemos destacar que todos os portfólios foram feitos com 

muito cuidado e dedicação dos alunos, e que todos eles puderam, de fato, participar 

dessa intervenção. Os resultados foram satisfatórios para as bolsistas, mostrando que, a 

atividade foi eficaz e bem recebidas pelos alunos. Neste contexto, foi possível observar 

a importância da inclusão de metodologias alternativas na formação dos educandos no 

ensino de Parasitoses Intestinais. 

 Palavras chave: Parasitologia, Ensino, Aprendizagem. 
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ESTUDO DA COMUNIDADE LIQUÊNICA DA 

UEMG - IBIRITÉ: ANÁLISE MORFOLÓGICA E 

ECOLÓGICA COMO CARACTERIZAÇÃO DA 

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. 
 

Letícia Maria Soares Azevedo,Camila Mara dos Reis, Daniela de Oliveira Costa, Marisa 

Cristina da Fonseca Casteluber (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Ibirité 

 

 Bioindicadores são organismos vivos capazes de verificar a qualidade ambiental 

de um local, pois são sensíveis à quantidade de contaminantes existentes na água, solo e 

ar. Os liquens, associação mutualística entre um fungo (micobionte) e uma alga ou 

cianobactéria (fotobionte), são ótimos bioindicadores da qualidade do ar, pois como 

esses não possuem raízes, folhas e flores, obtém do ar a matéria prima para produção do 

seu alimento. Assim, os liquens ficam muito expostos aos poluentes atmosféricos e 

quando sensíveis à poluição podem apresentar dificuldade de desenvolvimento, 

alterações morfológicas e perda de habitat. Foi escolhida a Universidade do Estado de 

Minas Gerais – Unidade Ibirité (UEMG – Ibirité) para o levantamento e analise da 

comunidade liquênica, a fim de analisar a qualidade do ar da região, considerando que a 

cidade de Ibirité se encontra em desenvolvimento. A área total da UEMG – Ibirité foi 

dividida em quatro áreas, sendo uma delas muito exposta a poluentes e outra com mata 

fechada e mais preservada. Foi produzido um mapa com as áreas delimitadas de acordo 

com suas características. Em cada área foi feito o levantamento aproximado da 

quantidade de árvores existentes e quais dessas apresentam quantia significativa de 

liquens. Foram feitas coletadas de amostras dos liquens para identificação em 

laboratório e quantificados através de registro fotográfico. Foram identificadas quatro 

famílias de fungos liquênicos, sendo elas: Parmeliaceae, Collemataceae, 

Chrysothricaceae e Pertusariacea. A família mais abundante na região da UEMG – 

Ibirité é a Parmeliaceae (38,24%), que ocorre com bastante frequência em regiões de 

cerrado e de áreas urbanas. Os liquens apresentaram-se distribuídos de forma desigual. 

O estudo mostrou que além da intensidade de poluição, a ecologia do local é importante 

no desenvolvimento liquênico. Isso foi observado, pois as famílias liquenicas 

encontradas são em sua maioria mediamente tolerantes a poluentes e foram encontrados 

poucos espécimes considerados “urbanos” nas regiões mais expostas à poluição. Nesse 

caso e em diversos pontos do estudo, a luminosidade e umidade foram mais 

determinantes na presença liquênica do que a intensidade de poluentes, mostrando que 

para a analise do ar é necessário levar em consideração as condições ambientais e 

relações ecológicas. 

 Palavras chave: Liquens, Bioindicador, Poluição. 
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EDUCAÇÃO PARA A GUARDA RESPONSÁVEL 

DE ANIMAIS EM IBIRITÉ, MG 
 

Alessandra Kelly Vieira, Vitória Sá Magalhães Serafim, Ana Clara Silva Santos, 

Marina Nogueira dos Santos Rodrigues (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais 

 

 O aumento da população de animais está associado diretamente à emergência de 

dois problemas: O aumento da proporção de animais abandonados e a facilidade da 

disseminação de zoonoses. A interação desses dois elementos potencializa prejuízos 

socioambientais, favorecendo a ocorrência de agressões e a dispersão de doenças, 

respectivamente. No município de Ibirité em Minas Gerais, esta situação não é 

diferente. A melhor maneira de reverter esta situação é possível empregando uma 

educação e conscientização das pessoas, a fim de se desenvolver uma cultura de guarda 

responsável dos animais. Sendo assim, é de extrema importância o desenvolvimento de 

condutas e medidas que visem à educação ambiental da população do município de 

Ibirité, MG. O presente trabalho objetiva reduzir a quantidade de cães abandonados no 

entorno da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Unidade Ibirité, 

empregando campanhas de conscientização e ações educativas na região, buscando 

reduzir os índices desses problemas associados. Para tal, foram realizadas palestras com 

os alunos do Projeto Escola Integradas com a UEMG, desenvolvido na Fundação 

Helena Antipoff (FHA), com conteúdos voltados para a guarda responsável de animais. 

Também foram realizadas feiras de adoção, mediante divulgação eletrônica prévia na 

página AdoCÃO, presente na rede social Facebook. Além disso, foram realizados 

levantamentos da quantidade de animais abandonados no campus da UEMG – Ibirité, 

utilizando-se de fichas de dados e cadastramento dos cães. Também, realizaram-se, em 

parceria com o Centro de Controle de Zoonoses de Ibirité, exames para diagnóstico de 

leishmaniose e a castração dos animais. Observou-se que a qualidade de vida dos cães 

abandonados melhorou em consequência das atividades realizadas, além de uma maior 

conscientização da população local em relação aos cuidados com cães comunitários, 

bem como da adoção responsável destes animais. Conclui-se que o desenvolvimento do 

projeto demonstrou a importância das campanhas de conscientização na população em 

Ibirité em relação aos problemas sociais e de saúde pública associados ao abandono de 

cães. Espera-se, com a sequência do projeto, reduzir ainda mais o número de cães 

abandonados na região de Ibirité, buscando expandir a conscientização da população 

acerca de temas referentes à guarda responsável desses animais 

 Palavras chave: Educação, Guarda Responsável de Animais, Ibirité - Minas 

Gerais. 
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PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: UM 

NOVO CONTEÚDO ESCOLAR 
 

Déborah Raquel de Melo Garcia 
 

 Escola Palomar Lagoa Santa 

 

 Tendo em vista a dificuldade apresentada por jovens recém ingressos na vida 

universitária, pensou-se em como auxiliar os estudantes do ensino fundamental e médio 

a ter contato com textos acadêmicos em uma experiência prazerosa, diferente do trauma 

muitas vezes gerado nas universidades. O Programa de Iniciação Científica (PIC) foi 

proposto como novo conteúdo escolar, associado à disciplina de Ciências e Química em 

2017 após termos na Escola Palomar de Lagoa Santa um projeto 1° lugar na UFMG 

JOVEM e 2° lugar na FEMIC. Começou-se a entender, portanto, a relevância de 

iniciativas como está no desenvolvimento de jovens pesquisadores. No ano de 2018, o 

PIC já era parte da grade curricular do 9° ano do ensino fundamental II e foi-se 

desenvolvido vinte projetos de iniciação científica. Semanalmente havia-se uma aula 

destinada à elaboração dos projetos, tendo sido passo a passo feito: introdução, 

objetivos, justificativa e metodologia. Por ainda estarmos no meio do ano letivo, os 

projetos ainda não foram concluídos, mas, pode-se afirmar o quão construtivo foi o 

processo de ensino e aprendizagem tanto para alunos envolvidos, quanto para a 

professora. 

 Palavras chave: Formação de Jovens Pesquisadores, Pesquisa na Escola, 

Iniciação Científica. 
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O JOGO COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA 

DIVERSIFICADA NO PROCESSO DE ENSINO 

DE HISTOLOGIA PARA ALUNOS DO 8° ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Luzia Rezende Guimarães, Amanda Séllos, Bárbara Sampaio Lages Moreira, Lorena 

Ferrari Uceli, Deila Jordão Franco Sábato. 
 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

 O ensino da Histologia na Educação Básica é um desafio para o professor, que 

deve lidar com as dificuldades apresentadas pelo próprio conteúdo e, também, com a 

falta de estrutura que possibilite aulas práticas efetivas. Assim, esse conteúdo é 

usualmente conduzido de forma monótona, com predominância das aulas expositivas e 

baseado em memorizações, tendo o livro didático como única fonte de consulta. O uso 

de jogos didáticos pode auxiliar na aprendizagem do tema, tornando o processo mais 

lúdico e dinâmico, e facilitando a fixação de termos importantes para o entendimento 

geral da Histologia. O objetivo deste trabalho foi verificar a eficácia do jogo “Copo 

d’Água da Histologia” no processo de aprendizagem do conteúdo para alunos do 8º ano 

do Ensino Fundamental. O jogo é composto por 21 cartas, sendo 20 delas contendo 

informações sobre os quatro tipos de tecidos animais e uma carta-coringa, com a 

definição de tecido. As regras são semelhantes às do jogo de cartas “Copo D’água”. O 

trabalho foi desenvolvido com duas turmas do 8º ano de uma escola municipal e uma 

turma de uma escola particular, ambas localizadas no município de Belo Horizonte, 

MG. Para avaliar a eficácia do jogo como método de aprendizagem, um questionário 

com 9 questões objetivas foi aplicado após o conteúdo ter sido trabalhado pela 

professora e o mesmo questionário foi novamente respondido pelos alunos depois de 

jogarem. Nas duas escolas, o número de acertos no questionário aumentou após a 

aplicação do jogo. A porcentagem de alunos que conseguiu acertar, no mínimo, 60% 

das questões passou de 61% para 83%, na escola particular, e de 54% para 61%, na 

escola municipal. Quando analisada a porcentagem de alunos que acertou 80% ou mais 

das questões, na escola particular essa taxa passou de 30% para 59% dos alunos, e na 

escola municipal a taxa saltou de 29% para 49% dos alunos. A partir desses resultados, 

pode-se concluir que a utilização do jogo “Copo D’Água da Histologia”, como recurso 

didático, auxiliou no processo de ensino-aprendizagem dos conceitos de Histologia, 

além de promover a interação entre os alunos e despertar o interesse pelo conteúdo. 

 Palavras chave: Ensino de Ciências, Histologia, Jogos didáticos. 
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COMPREENSÕES DO LAZER NO POLO DE 

EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA-IBIRITÉ 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO/MG. 
 

Kaene Nara Rodrigues, Débora Lima da Silva, Sheylazarth Presciliana Ribeiro 

(orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité 

 

 Introdução – O projeto Escola Integral Integrada da Secretária Estadual de 

Educação de Minas Gerais, conta com 14 polos, com diversas atividades, tais como: 

teatro, percussão, moda e beleza, dança, etc. Para contribuir com uma abordagem 

multisetorial de ensino, buscando que os alunos participem por interesses pessoais e não 

por obrigação, visando uma educação integral e integrada do indivíduo. Esse projeto 

tem por interesse identificar as diversas concepções de lazer e como elas se articulam as 

políticas públicas educacionais. Objetivos – Os principais objetivos do trabalho 

proposto, são: Contribuir com os estudos interdisciplinares lazer/educação; Verificar se 

o lazer é pensado pelas pessoas que atuam com o programa EII/MG; Identificar e 

analisar os conceitos de lazer das pessoas que atuam com o projeto. Método – Foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas gravadas em áudio com os oficineiros, gestores 

da Fundação Helena Antipoff, ONG ARCA e gestores da SEE/MG. Usamos por base 

duas perguntas: Qual o seu conceito de lazer? O lazer está inserido no cotidiano da EII, 

se sim, de que forma?. Posteriormente, as gravações das entrevistas serão transcritas, 

organizadas e analisadas a partir da análise de conteúdo, Bardin (2009). Essas análises 

se deram por inferências e deduções argumentativas, pelas quais buscaremos elucidar as 

estruturas, as regras ou a ordem que emergem das leituras sistematizadas dos 

enunciados das entrevistas. Resultados finais ou parciais - Com a realização do projeto, 

observou-se que a concretização dos objetivos do programa de EII/MG, ligados à 

democratização do lazer, tem potência de efetivar o lazer em Ibirité. Assim, as 

comunidades locais atendidas com o programa podem desenvolver outros sentidos e 

relações com o lazer, esporte e cultura, fato que pode refletir nas relações entre a 

comunidade local e a UEMG/Ibirité. Conclusões - O trabalho é uma busca 

interdisciplinar, que pensa as políticas públicas de educação associadas ao esporte, 

cultura e lazer. Além de conectar teorias do campo do lazer, educação e formação 

profissional em esporte e lazer. 

 Palavras chave: Educação, Lazer, Formação Integral. 
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O DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO 

DIDÁTICO PARA AUXILIAR O ENSINO DE 

EVOLUÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Lorena Ferrari Uceli, Luzia Rezende Guimarães, Luiz Felipe Fernandes Bar, Priscilla 

Guimarães Zanella Diniz, Marcelo Diniz Monteiro de Barros (orientador). 
 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

 A Evolução Orgânica é o eixo integrador de toda as Ciências Biológicas, e assim 

deveria estar presente no ensino de todos os conteúdos desta área. Entretanto, a 

realidade ainda está distante do preconizado, sendo um dos motivos a dificuldade que os 

professores possuem no ensino deste conteúdo. Segundo a Base Nacional Comum 

Curricular, a Evolução, seus conceitos e mecanismos, constitui uma unidade curricular a 

partir do Ensino Fundamental II, devendo ser abordada neste nível de ensino para 

explicar a diversidade dos seres vivos e, também, fenômenos do cotidiano dos alunos. O 

objetivo deste trabalho foi desenvolver um jogo didático, intitulado “Sobrevivendo: a 

Seleção Natural em ação”, como um recurso alternativo para auxiliar o professor na 

abordagem do conceito “seleção natural” com alunos das séries finais do Ensino 

Fundamental. O jogo aborda, de forma lúdica e simplificada, o meio de atuação da 

seleção natural em uma população de ratos com características diferenciadas, 

submetidos a determinadas pressões ambientais. É composto por 4 conjuntos de 3 

tabuleiros, cada um representando um ambiente natural: floresta tropical, campo e 

deserto. Esses ecossistemas foram escolhidos a fim de simular uma sucessão ecológica 

de um ambiente que passa por um processo de antropização. Além dos tabuleiros, o 

jogo contém três conjuntos de cartas-ação, contendo eventos e fenômenos capazes de 

alterar o ambiente do jogo e suas populações de seres vivos, e 60 figuras de ratinhos 

divididos em quatro populações com diferentes características, as quais podem facilitar 

ou dificultar a sobrevivência dos indivíduos à medida que o ambiente se transforma. 

Apesar da relação entre Evolução e Genética de Populações, não foi objetivo deste 

trabalho abordar os conceitos genéticos, como deriva gênica, mutações e fluxo gênico, 

até mesmo pelo público-alvo pretendido e pelos limites de tempo hábil para se trabalhar 

com este recurso em sala de aula. Espera-se que, com a utilização do jogo como recurso 

didático, um conceito complexo como o de Seleção Natural seja mais facilmente 

assimilado pelos alunos do Ensino Fundamental II, auxiliando o educador em sua 

abordagem sobre os mecanismos evolutivos para alunos deste nível de ensino. 

 Palavras chave: Ensino de Evolução, Jogos Didáticos, Ensino de Ciências. 
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ENSINAR E APRENDER POR MEIO DOS BENS 

CULTURAIS DE NATUREZA MATERIAL E 

IMATERIAL: PESQUISA E PRODUÇÃO DE 

INVENTÁRIOS DE BENS CULTURAIS DO 

MUNICÍPIO DE IBIRITÉ 
 

Paula Dantas de Oliveira, Vagna Aparecida Carvalho Pereira, Luísa Teixeira Andrade 

Pinho (orientadora). 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité 

 

 No campo do patrimônio cultural, prevaleceu no Brasil, durante décadas, uma 

atuação preservacionista estreitamente vinculada aos bens de pedra e cal: igrejas, 

prédios, conjuntos urbanos, monumentos. Nos últimos anos, entretanto, o debate sobre o 

tema se ampliou. As portas do patrimônio cultural foram forçadas por novos sujeitos 

sociais, que puseram em marcha a reformulação do conceito. Diante dessas 

transformações, as instituições educativas, interessadas em acompanhar esse 

movimento, veem-se obrigadas a renovar suas práticas discursivas, bem como suas 

estratégias de uso de bens culturais como recurso didático. Este projeto tem como 

objetivo construir um inventário de bens culturais de natureza material e imaterial de 

Ibirité a partir de pesquisa de campo, História oral e pesquisa documental e desenvolver 

materiais didáticos e oficinas para o ensino da história e do patrimônio locais. Para 

realizar este projeto de pesquisa, nossas ações se dividirão em algumas etapas. 

Inicialmente levantaremos os bens tombados pelo poder público do município de Ibirité, 

seguida de uma análise da natureza dos bens que foram considerados relevantes para 

tombamento em diálogo com a perspectiva de patrimônio adotada nesta pesquisa. Em 

um segundo momento, a partir de uma abordagem que utiliza métodos e instrumentos 

da perspectiva etnográfica em educação faremos pesquisa documental nos arquivos e 

hemerotecas disponíveis, e pesquisa de campo nas regiões centrais da cidade. Em um 

terceiro momento, a partir da pesquisa delineada acima, construiremos materiais de 

memória para subsidiar a elaboração de materiais didáticos para o ensino do patrimônio 

e da história local de Ibirité. Foram realizadas análises de documentos, inventários e 

bens tombados no Município de Ibirité, levando-se em consideração as referências 

bibliográficas selecionadas, Manuais de Inventários de Referência Cultural e o Projeto 

de Educação Patrimonial. Também foram desenvolvidos materiais didáticos, elaborados 

a partir de materiais de memória do Museu da Estação Ferroviária de Ibirité, concebidos 

através da realização de entrevistas, registros fotográficos e pesquisa de campo nos 

entornos da Estação. 

 Palavras chave: Património Cultural, Ibirité, Materiais Didáticos. 
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A UTILIZAÇÃO DO TEMA “PLANTAS 

MEDICINAIS” PARA CONTEXTUALIZAR AS 

AULAS DE BOTÂNICA NO ENSINO MÉDIO 
 

Maria Nazaré Silva Mayrink Pimentel de Mello, Lorena Ferrari Uceli, José Vicente 

Paula Gomes Filho, Juliana de Lima Passos Rezende, Juliana de Lima Passos Rezende 

(orientadora). 
 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

 O ensino de Botânica, na maioria das instituições, é subvalorizado e possui teor 

livresco, baseado em lista de nomes a serem memorizados, que nem sempre produzem 

significado ou são compreendidos pelos alunos. Uma das formas de modificar a relação 

tanto dos alunos quanto dos docentes com o ensino de Botânica seria contextualizar o 

conteúdo, trazendo para a sala de aula conhecimentos e discussões que perpassem 

aspectos da vida comum. Dentre os conhecimentos populares que podem ser utilizados 

como objeto de estudo da Botânica estão as plantas medicinais. O presente estudo teve 

como objetivo acompanhar o desenvolvimento e a apresentação de uma pesquisa com o 

tema “plantas medicinais” em uma turma de 2º ano do Ensino Médio de uma escola 

particular na cidade de Contagem, MG, como metodologia para a introdução do 

conteúdo de Botânica. Foi investigado o conhecimento prévio dos alunos a respeito do 

tema e o conhecimento adquirido por eles após a realização do trabalho, por meio de um 

questionário contendo 5 perguntas dissertativas. A turma foi dividida em 6 grupos de 7 

alunos, tendo cada grupo abordado um subtema específico, dentro do tema de plantas 

medicinais, a saber: florais, fitoterapia, conhecimento popular (raizeiras e benzedeiras), 

medicamentos alopáticos com princípios ativos de plantas, dietoterapia e homeopatia. 

Os questionários aplicados anteriormente e posteriormente às apresentações foram 

analisados, apresentando resultados relevantes em relação ao conhecimento dos alunos a 

respeito do tema. Após a realização dos trabalhos, o conceito de “planta medicinal” foi 

melhor elaborado pelos alunos, a diversidade de plantas citadas por eles aumentou 

significativamente, bem como os modos de utilização dessas plantas. Além disso, o grau 

de confiabilidade relatado pelos alunos no uso de plantas em práticas terapêuticas 

também aumentou após as apresentações. Pode-se perceber que a abordagem do tema 

“plantas medicinais” como introdução contextualizada ao conteúdo de Botânica foi 

bastante efetiva, permitindo que os alunos tivessem um olhar diferenciado sobre as 

plantas, começassem a percebê-las cotidianamente e, com isso, dessem mais valor ao 

conhecimento de suas propriedades. 

 Palavras chave: Ensino de Botânica, Plantas Medicinais, Ensino-

Aprendizagem. 
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SEGURANÇA DO PACIENTE NA DOAÇÃO DE 

SANGUE NO HEMOMINAS- MUNICÍPIO DE 

DIVINÓPOLIS 
 

Thalita Gualberto Marinho, Letícia de Oliveira Quirino, Daiane Fátima Aparecida de 

Medeiros, Fabíola de Araújo Resende Carvalho (orientadora). 
 

Faculdade Pitágoras - Unidade Divinópolis 

 

 O protocolo de hemotransfusão vigente nacionalmente e internacionalmente 

determina que as etapas do ciclo do sangue devem ser seguidas com rigor, a fim de 

proporcionar segurança e conforto ao paciente e ao doador voluntário. Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho foi verificar a aplicabilidade do protocolo de hemotransfusão e 

os principais procedimentos de segurança ao paciente/doador, além da importância do 

profissional enfermeiro no processo dentro da unidade Hemominas no município de 

Divinópolis. Para isto foi feita uma entrevista com a enfermeira responsável pelo 

Hemominas Divinópolis, abordando tópicos como importância da doação, principais 

procedimentos de segurança ao paciente, método seguido na unidade, entre outros. As 

questões foram elaboradas baseadas em conceitos e protocolos encontrados em artigos 

científicos (portal da biblioteca virtual de saúde nas bases de dados: LILACS, BDENF e 

IBECS) que abordavam as exigências para o procedimento de doação de sangue seguro. 

A profissional de enfermagem em questão concordou com a publicação dos dados da 

entrevista mediante termo assinado por ambas as partes. Foi constatado a prática da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) na instituição Hemominas de 

Divinópolis. Além de seguirem normas rigorosas quanto à forma de trabalho, a 

padronização de processos é evidente. No que tange a segurança do paciente, esta 

sistematização é de fundamental importância, já que os dados essenciais do 

paciente/doador são conferidos e reconferidos em diferentes etapas do processo. A 

paramentação dos profissionais atuantes na hemotransfusão também é de suma 

importância para garantir a segurança de todos, já que o uso de perfurocortantes é 

contínuo. Outro ponto importante referente à segurança é a comunicação 

profissional/paciente/doador, que é clara e objetiva. O enfermeiro atua desde o processo 

de triagem até finalizar o ciclo do sangue, sendo de suma importância sua capacidade de 

gerenciar e até executar procedimentos. O trabalho do enfermeiro está diretamente 

ligado à segurança do paciente, já que uma das funções atribuídas a este profissional é o 

reestabelecimento e/ou manutenção da saúde do paciente/cliente. A hemotransfusão é 

mais do que uma ação de cuidado, exige uma parceria multiprofissional, envolvendo 

aquele que doa, aquele que recebe e aquele que assiste. 

 Palavras chave: Hemotransfusão, Segurança, Paciente. 
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O CUIDADO AO PACIENTE ONCOLÓGICO E O 

PAPEL DO ENFERMEIRO CUIDADOR 

 
Tiago Ricardo de Oliveira Lima, Stênio Henrique Oliveira, Fabíola de Araújo Resende 

Carvalho (orientadora). 
 

Faculdade Pitágoras - Unidade Divinópolis 

 

 Com o envelhecimento populacional, as doenças crônicas não transmissíveis têm 

aumentado, sobretudo, o câncer. O tratamento do câncer exige tolerância tanto da 

pessoa doente quanto de seus familiares, sendo por vezes considerado sinônimo de 

sofrimento e sentença de morte. O objetivo deste trabalho foi verificar quais os cuidados 

necessários ao paciente oncológico, bem como a importância do profissional enfermeiro 

cuidador neste processo. Foi feita uma revisão de literatura de artigos acerca do assunto 

no portal da biblioteca virtual de saúde nas bases de dados: LILACS, BDENF e IBECS. 

O profissional de enfermagem ou cuidador,deverá perceber este momento de fragilidade 

e acrescentar na sua assistência as sensações e sentimentos diante da doença, 

compreendendo então o indivíduo como um todo e não somente como mais um 

paciente. O tratamento oncológico pode gerar efeitos colaterais de caráter físico e 

emocional, o que pode levar a uma desesperança de pacientes e familiares em relação ao 

prognóstico da doença. Essas reações requerem dos profissionais a habilidade de 

enfrentamento para permear a assistência. É nesse cenário que o enfermeiro desenvolve 

sua prática, orientando a equipe de enfermagem para o desenvolvimento da assistência, 

planejando a intervenção, registrando e reavaliando o processo. Neste sentido, o 

enfermeiro aplica formas terapêuticas e cuidados paliativos, tais como, fornecer alívio 

para dor e outros sintomas estressantes como astenia, anorexia, dispnéia e outras 

emergências oncológicas; integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao 

aspecto clínico de cuidado do paciente além do apoio para ajudar a família a lidar com a 

doença. Os cuidados paliativos modernos estão organizados em graus de complexidade 

que se somam em um cuidado integral e ativo. Os cuidados paliativos se propõem em 

oferecer o conforto e alívio necessários para minimizar o sofrimento e a dor do paciente, 

ofertando desta maneira, qualidade de vida. Assim, a humanização, que aprimora as 

relações entre o profissional de saúde e o paciente, deve ser observado no cuidado ao 

paciente oncológico, em vista de que garante a qualidade do atendimento, atende as 

demandas biológicas, psicológicas e sociais do indivíduo, amenizando assim os efeitos 

da doença e tornando menos doloroso o enfrentamento do processo patológico. 

 Palavras chave: Oncologia, Segurança, Paciente. 
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A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DIVERSOS NO 

ENSINO DE MODELOS ATÔMICOS 
 

Raquel Helena Alves Campos 
 

Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva 

 

 Este projeto foi desenvolvido no ano de 2017, em 5 (cinco) turmas de 1º 

(primeiro) Ano do Ensino Médio e utilizou-se 4 (quatro) aulas de 50 (cinquenta) 

minutos cada, para o desenvolvimento do mesmo, o objetivo do mesmo era utilizar 

metodologias diferentes para o Ensino de Modelos Atômicos. O trabalho possibilitou 

alternativas para o ensino de atomística, levando-se em consideração a criatividade dos 

alunos. A inserção de estratégias diferenciadas, como aulas dialogadas, experimentação 

e construção de modelos, somadas ao uso de recursos audiovisuais e demais recursos 

elaborados foram imprescindíveis para que a aplicação da proposição gerasse os bons 

resultados constatados. Considero que a atividade experimental permite a articulação 

entre os fenômenos e teorias apresentados e auxiliam na aprendizagem dos conceitos 

científicos por meio da valorização e da inter-relação teoria-prática. Ressalto a 

importância dos momentos de discussão e reflexão (realizados nas aulas expositivas e 

dialogadas) auxiliados pelo fornecimento de evidências experimentais, pelo uso de 

linguagem científica e explicação no nível teórico conceitual que foram e só serão 

possíveis por meio da intervenção do professor. A utilização da modelagem também foi 

imprescindível para o alcance dos objetivos propostos. Os resultados do trabalho 

desenvolvido apontaram que a maioria dos estudantes assimilou o conteúdo envolvido 

nas estratégias de ensino de forma significativa, desenvolveu habilidades investigativas 

e bem como a capacidade de visualização do abstrato nos modelos. Mas apesar dos bons 

resultados obtidos sabe-se que os modelos, se utilizados de forma inadequada, sempre 

falham no conceito e objetivos. Sendo assim, torna-se primordial o papel do professor 

frente ao processo de ensino aprendizagem sendo ele o detentor da autonomia na 

escolha e utilização dos livros didáticos, na elaboração dos planos de aula e escolha dos 

recursos a serem utilizados, sendo o responsável por direcionar discussões e reflexões 

acerca dos conteúdos e experimentos desenvolvidos e por meio de intervenções e 

proposições intencionais estimular os alunos a exporem suas ideias e, se essas não 

forem adequadas, incentivá-los a modificá-las ou a produzirem outras novas. 

 Palavras chave: Ensino, Modelos Atômicos, Recursos diversos. 
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CONCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

SOBRE PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

DA EaD 
 

Laura Maria Braga, Isabela Silva Nogueira, Fernanda de Jesus Costa (Orientadora). 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité 

  

 O objetivo da pesquisa é verificar pontos positivos e negativos da EaD na 

concepção de estudantes de Licenciatura em Ciências Biológicas. Foi aplicado 

questionário para estudantes do curso. Conclui-se que, cursos de licenciatura devem 

inserir nos currículos disciplinas que expõe a importância das tecnologias digitais e os 

aspectos referente a EaD. 

 Palavras chave: educação a distância, Tecnologia, licenciatura. 
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O ESPAÇO FÍSICO E SUA RELAÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DA 

CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Sarah Almeida Moreira. 
 

Colégio Inovare 

 

 O objetivo desse estudo é refletir sobre a importância do espaço físico para o 

desenvolvimento biológico, psicológico e social da criança na Educação Infantil e nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental, bem como as interações entre os pares e o papel 

do educador nos espaços oferecidos para a criança e como se dá a relação da criança 

com o meio. Esta pesquisa foi realizada baseada em revisão bibliográfica e observação 

na instituição Colégio Inovare, tendo a narrativa deste estudo de caso realizada através 

do que Godoy (2006, p.122) refere como ‘descrição densa’,  que é interpretativa, 

cabendo aos pesquisadores, apoiados no raciocínio indutivo, “obter as suas informações 

a partir das percepções dos actores locais, colocando ‘em suspenso’ as suas pré-

concepções sobre o tema que está a ser estudado”. A pesquisa justifica-se pelo 

reconhecimento da importância do ambiente na aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças. Os principais referenciais teóricos utilizados foram: Vygotsky e Wallon a 

partir de autores como: Carvalho &Rubiano (2001), Gandini (1990), Horn (2004), Lima 

(2001), Oliveira (2000), Z. Oliveira (2001), Piaget, Paulo Freire, Montessori, além das 

legislações pertinentes à educação como os Referenciais Curriculares Nacionais e LDB 

9394, dentre outros. Diante da análise bibliográfica e da observação mencionada por 

este estudo, percebemos que a qualidade da educação e do desenvolvimento infantil está 

intimamente ligada ao ambiente no qual a criança está inserida. 

 Palavras chave: aprendizagem, espaço físico, desenvolvimento, interação, infra-

estrutura, ecopediatria, ecopedagogia, papel do professor, desenvolvimento biológico, 

psicológico e social da criança.  
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A PRÁTICA DO FUTEBOL AMADOR NA 

CIDADE DE IBIRITÉ - MG SOBRE A 

PERSPECTIVA DO LAZER SÉRIO ESTUDADO 

POR ROBERT A. STEBBINS 
 

Erick Henrique dos Santos, Sheylazarth Presciliana Ribeiro (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité 

 

 Apesar de não ter sido criado no Brasil, o futebol ganhou espaço na sociedade 

como um dos principais esportes praticados pela população. Atualmente essa prática 

esportiva se divide em dois pólos; a do futebol profissional que é aquele espetáculo 

cercado pela midia, e a do futebol amador praticado a qualquer hora e lugar pelos 

"peladeiros". Na cidade de Ibirité - MG, essa prática esportiva (futebol amador) é de 

extrema relevância para a população, onde os campos de futebol ficam lotados nos 

finais de semana para o acompanhamento dos jogos que ali serão disputados. Sendo 

assim o estudo tem por objetivo, verificar se o futebol amador pode ser entendido como 

uma prática do lazer sério, levando em consideração as teorias do autor americano 

Robert A. Stebbins sobre este assunto, este é professor aposentado da Universidade de 

Calgary, localizada no Canadá. O referido autor e referência dentro deste contexto (lazer 

sério), o mesmo afirma ser o lazer sério uma prática sistemática de uma atividade 

executada por amadores, seja por hobby ou de forma voluntaria, e que a mesma possa 

ser substancial, interessante ou realizadora. A pesquisa será baseada em pesquisas feitas 

aos jogadores que participam desta modalidade na cidade, após a coleta dos dados, os 

mesmos serão avaliados através das técnicas de Análise de Conteudo, é assim será 

verificado se o futebol amador pode ser entendido como lazer sério. 

 Palavras chave: Futebol amador, Prática esportiva, Lazer sério. 
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AVALIAÇÃO HISTOMÉTRICA DO 

DESENVOLVIMENTO FOLICULAR DE 

LAMBARIS ASTYANAX BIMACULATUS 

EXPOSTOS AO ORGONACLORADO THIODAN® 
 

Letícia Maria Soares Azevedo, Lorena Caroline Rodrigues, Laércio dos Anjos 

Benjamin, Nilo Bazzoli, Lucas Marcon (orientador). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais 

 

 O pesticida Thiodan® (350g/L de endosulfan) é um inseticida organoclorado 

utilizado em diversas monoculturas e pode chegar aos ecossistemas aquáticos, afetando 

a reprodução e a integridade das populações de peixes. Ovários de peixes apresentam 

folículos em diferentes estádios de desenvolvimento, os quais são envoltos por zona 

radiata, células foliculares, membrana basal e células da teca formando o complexo 

folicular. No lambari Astyanaxbimaculatus, o tipo de desenvolvimento folicular é 

assincrônico, com a presença de folículos em diferentes estádios de desenvolvimento. O 

presente trabalho tem como objetivo avaliar o diâmetro dos folículos em diferentes 

estádios de desenvolvimento expostos ao Thiodan® através da análise histométrica. Os 

peixes foram aclimatados por 10 dias em aquários de 50L com água livre de cloro, 

aeração contínua, filtro mecânico, fotoperíodo (12 horas), temperatura controlada 

(26±1ºC) e alimentados duas vezes ao dia. Para a exposição ao Thiodan® durante 96h, 

os peixes foram divididos em quatro grupos: controle (livre de tóxico) e três 

concentrações do tóxico (1,15, 2,3 e 5,6µg/L), sendo três repetições para cada 

concentração com 10 peixes. Após as 96h, seis animais de cada grupo foram capturados 

e anestesiados com benzocaína (1:10.000), conforme as normas da Comissão de Ética 

do Departamento de Veterinária/UFV protocolo 24/2009. Os ovários foram coletados e 

passaram por processamento histológico de rotina. As lâminas foram coradas com 

hematoxilina/eosina. Os cortes foram analisados em microscópio de luz (BX 50 

Olympus) em objetivas para cada animal. Nesta etapa, foram medidos 50 folículos em 

diferentes estádios de desenvolvimento escolhidas ao acaso, a partir de folículos 

íntegros e esféricos. Para isso, utilizou-se o programa Cell Cens (Olimpus) para medir 

os folículos nos diferentes grupos expostos ao Thiodan®. Foi utilizado teste de Tukey 

(P<0,05) para comparar valores médios dos diferentes estádios de desenvolvimento 

folicular entre os grupos. Os resultados mostraram que não houve diferenças (P > 0,05) 

nos diâmetros em diferentes estádios de desenvolvimento folicular quando comparado o 

grupo controle com os grupos expostos ao Thiodan® (1,15, 2,3 e 5,6µg/L). Esses 

resultados encontrados nas diferentes concentrações com Thiodan® sugere que os 

folículos não tiveram comprometimento no diâmetro do desenvolvimento folicular. 

 Palavras chave: Pesticida, Astyanax bimaculatus, Folículos. 

  



Anais da 2ª Feira Mineira de Iniciação Científica 

Mateus Leme, 15 a 17 de agosto de 2018 

 

 
239 

GUIA DO EDUCADOR PARA O FILME “RIO”  
 

Dayana Carla Alcanjo Braz, Fernanda Souza de Jesus Pereira, Izabela de Paula Lourdes 

Costa, Rayane Paulina Pereira Oliveira, Vitória Laís de Lima e Silva, Marcelo Diniz 

Monteiro de Barros (orientador). 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

 Rio é um filme norte-americano de 2011, dirigido pelo brasileiro Carlos 

Saldanha. Trata-se de uma animação hollywoodiana com jeitinho bem brasileiro, 

explorando o cenário carioca em meio às aventuras e carisma de silvestres personagens. 

Uma arara azul, ameaçada de extinção sai da cidade em que vivia com destino ao Brasil, 

com o intuito de conhecer uma fêmea de sua espécie e dar continuidade à ela. O Guia do 

Educador para este filme é um material didático, idealizado para se trabalhar assuntos 

que englobam a temática da diversidade no reino animal, do cuidado com a natureza e, 

em especial, da percepção afetiva sobre o outro. Nessa direção, o guia é uma orientação 

planejada para que os alunos aprendam sobre essas questões significativas e que mesmo 

com o passar do tempo, não deixa de estar em pauta. 

 Palavras chave: Ensino de Ciências da Natureza e da Sociedade, Impactos da 

intervenção humana, Filme Rio. 
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ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO 

PROGRAMA MINAS ESPORTIVA GERAÇÃO 

ESPORTE. 
 

Jefferson Fernandes Moura, Érica Cristina da Silva, Sheylazarth Presciliana Ribeiro 

(orientadora). 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais - unidade Ibirité 

 

 Introdução - Todo programa ou projeto governamental pode ser analisado a 

partir de um ciclo de vida, no qual eles nascem, se desenvolvem e são concluídos. 

Mesmo os programas continuados podem ser pensados sob esta perspectiva. 

Sistematizar, monitorar e avaliar, a Política Pública e Social de esporte e lazer 

desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Esporte (SEESP), notadamente o Programa 

Minas Esportiva Geração Esporte(PMEGE). A proposta de implementação de  um 

processo de monitoramento e avaliação, se justifica pela necessidade de políticas 

públicas de esporte e lazer mais efetivas junto a população do Estado de Minas 

Gerais.Objetivo - O objetivo é avançar no processo de monitoramento e avaliação do 

programa de forma participativa, buscando integrar e simplificar instrumentos de coleta 

de dados e criar mecanismos para produção e difusão de resultados do PMEGE. Que no 

primeiro momento será uma criação esboço de aplicativo móvel, para o monitoramento 

e a avaliação do programa, para que o processo tenha mais eficáciaMétodo - Será 

realizado reuniões junto a SEESP e com os professores do programa para revisar os 

objetivos, construir os indicadores de  monitoramento e avaliação, revisar e propor 

novos instrumentos de coleta de dados, em síntese, visando mapear o Fluxo de 

informações. Resultados finais ou parciais - O produto final deste trabalho será um 

esboço do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Programa PMEGE online, que 

armazenará as informações obtidas através dos instrumentos de coleta de dados e 

possibilitará o processamento e divulgações do andamento e resultados alcançados com 

o Programa. Conclusões - Podemos concluir ao final desse projeto, com esse esboço de 

aplicativo móvel, que a praticidade e a agilidade do processo da coleta dos dados e as 

informações das demandas dos professores, será de formar mais eficaz e gerando 

relatórios mais precisos para a avaliação dos objetivos de maior relevância ao programa 

e maior transparência a população e ao gestor do programa nos resultados obtidos. 

 Palavras chave: Avaliação, Monitoramento, Política-pública. 
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A PEDICULOSE (PIOLHOS E LÊNDEAS): O 

USO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA A 

CONSCIENTIZAÇÃO DOS ALUNOS NO 

AMBIENTE ESCOLAR. 
 

Larissa de Souza Lobo, Maria Cecília de Freitas, Fernanda de Jesus Costa (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité 

 

 Pediculose é uma doença causada pelo parasita Pediculus humanus capitis 

(piolho) e as lêndeas (ovo do piolho) em infestação, principalmente, no couro cabeludo, 

responsável por infectar, preferencialmente, as crianças no ambiente escolar. Nessa 

perspectiva, pensando em implementar diferentes métodos de aprendizagem com intuito 

de favorecer o entendimento das crianças sobre este assunto, o presente trabalho teve 

como objetivo verificar a eficácia de metodologia alternativas como, o uso de mapas 

mentais e de jogos didáticos (gincanas) sobre as Pediculoses. O trabalho foi realizado 

com alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I em uma escola pública de Belo 

Horizonte/MG. Inicialmente, foi elaborado um pré-teste em que os alunos deveriam 

montar mapas mentais sobre seus conhecimentos acerca do Piolho e das Lêndeas, 

seguido de uma aula expositiva que inclua informações relevantes sobre os métodos de 

prevenção contra o parasita, seu ciclo de vida, seguido de  uma gincana com perguntas e 

respostas (verdadeiro ou falso) entre dois grupos divididos na turma, com intuito de 

verificar o conteúdo que os alunos haviam adquirido após a realização da aula. 

Posteriormente, realizamos a aplicação de outro mapa mental pós intervenção para obter 

resultados e detectar a eficiência das atividades, além de oferecermos uma palestra para 

a comunidade escolar e para os alunos sobre o ciclo de vida, proliferação, prevenção e 

tratamento sobre a parasitose em questão. Por fim, foi possível perceber que a 

intervenção foi positiva, pois observamos melhoras significativas nos mapas mentais e 

nas informações inseridas pelos alunos. Os resultados foram significativos para as 

bolsistas, mostrando a eficácia do uso de metodologias alternativas no ensino e 

aprendizagem. 

 Palavras chave: Pediculose, Ensino, Aprendizagem. 
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COMPREENSÕES DO LAZER NO POLO DE 

EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA - IBIRITÉ 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO/MG. 
 

Gustavo Henrique Simão de Souza, Sheylazarth Presciliana Ribeiro (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação Física 

 

 Com a chegada da educação integral em Minas Gerais a jornada diária escolar 

foi consideravelmente ampliada, e isso possibilita um debate acerca do Lazer inserido 

na educação. Assim, este estudo investigou as concepções de Lazer e sua relação com a 

educação integral, onde a proposta de carga horária extra na escola traz possibilidades 

práticas do universo do lazer e objetiva proporcionar uma formação diferenciada. 

Compreendi as concepções de lazer e educação apropriadas pelos sujeitos envolvidos na 

execução do programa, percebendo as ações e estratégias utilizadas nas práticas de 

lazer, seus conteúdos e as metodologias de ensino nas oficinas. A pesquisa de campo foi 

constituída por um estudo em um dos Polos de Educação Integrada Integral, localizado 

em Ibirité, cuja definição é feita por critérios da administração da Secretaria de Estado 

de Educação de Minas Gerais. Na coleta dos dados no campo de pesquisa foi utilizada a 

entrevista semiestruturada com a participação de 7 indivíduos envolvidos na execução 

das ações educativas do programa. A análise e interpretação dos conteúdos partiram da 

criação das categorias: concepção de Lazer, uso do Lazer para fomentar o prazer e 

concepção de lazer no contexto educação. As concepções de educação e lazer 

apropriadas pelos agentes culturais do programa indicam cunhos funcionalistas. Percebi 

nas falas dos agentes culturais quanto ao que se refere à educação integral que algumas 

vezes os sujeitos colocam a educação integral apenas na proporção do cuidado e na 

proteção que a escola oferece. As ações educativas planejadas e executadas pelos 

sujeitos investigados precisam ser redimensionadas e refletidas como promotoras, 

produtoras e produzidas na cultura, não somente com o propósito de divertir e alegrar, 

bem como apenas chegar ao prazer sem resultados de médio a longo prazo na formação 

cultural do aluno, tampouco para apenas afastá-lo de problemas sociais. 

 Palavras chave: Lazer, Educação, Educação Integrada Integral. 
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ANATOMIA HUMANA: OFICINA PARA 

ESCOLAS 
 

Pedro Henrique Horta Braga, Ana Flávia de Souza Gomes, Lucas Marcon (orientador). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité 

 

 O ensino de ciências e biologia abrange diversos conteúdos, entre eles o 

funcionamento do corpo humano, que é de extrema importância, pois o ensino do corpo 

humano é fundamental na formação do aluno. A anatomia humana é a ciência que 

estuda a morfologia do corpo humano, estando encarregada de nomear e descrever suas 

estruturas constituintes no nível macroscópico e microscópico, esta é estudada pela 

dissecação de peças previamente fixadas por soluções apropriadas ou modelos 

anatômicos. Este assunto é contemplado na educação básica, no entanto, as escolas da 

rede de ensino público não dispõem de laboratório de anatomia humana para atender 

este componente. Para realização do projeto, os integrantes realizaram visitas às escolas 

integradas, onde comunicaram-se com os gestores da escola e professores de 

biologia/ciências mostrando-os a importância do mesmo e convidando-os para 

participar deixando o contato dos responsáveis para possíveis agendamentos de visitas 

na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG, Unidade Ibirité). Durante a visita 

foram ministradas aulas teórico-práticas sobre todas as áreas que englobam o estudo do 

corpo humano, que são conduzidas pelos bolsistas do projeto. Ao término da visita os 

visitantes responderam um questionário com questões sobre o projeto (31 estudantes do 

Ensino Médio), com o intuito de avaliar se o projeto está alcançando os seus objetivos, 

as respostas coletadas foram: 1: Você gostou da oficina? (100% Sim); 2: Qual sistema 

você mais sentiu interesse? (Digestório 9,6%, Circulatório 12,9%, Respiratório, 16,1%, 

Nervoso 19,4%, Reprodutor 19,4%, Esquelético 22,6%) 3: estrutura física da UEMG 

para receber a escola (Ótimo 64,5%, Bom 35,5%); 4: didática do monitor em apresentar 

o conteúdo (Ótimo 93%, Bom 7%); 5: qualidade do material apresentado (Ótimo 

67,5%, Bom 19,5%, Regular 13%). Dentro deste contexto foi criado o projeto de 

extensão intitulado “Anatomia Humana para Escolas” com o objetivo de abrir as portas 

do Laboratório de Anatomia Humana, para alunos das escolas da educação integral, 

com o intuito de contribuir no processo de ensino-aprendizagem, esclarecendo dúvidas e 

curiosidades, como também, permitir o contato de alunos e professores com modelos de 

peças anatômicas humanas. 

 Palavras chave: Anatomia, Ensino, Aprendizagem. 
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COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE QUALIDADE 

DE VIDA DE ESTUDANTES INICIANTES E 

CONCLUINTES DO CURSO DE LICENCIATURA 

EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEMG IBIRITÉ 
 

Josiane Fernanda Rosa, Sheylazarth Presciliana Ribeiro (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais 

 

 O estudo tem por objetivo comparar os níveis de qualidade de vida de estudantes 

iniciantes e concluintes do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade do 

Estado de Minas Gerais unidade Ibirité. A amostra será composta por acadêmicos do 

primeiro e último período do curso de licenciatura em Educação Física regularmente 

matriculados no turno noturno. Diante de diversos fatores relacionados com a vida 

cotidiana, o ingresso e a saída da universidade e o público existente no curso em 

licenciatura em Educação Física da UEMG/Ibirité faz-se necessário uma comparação 

entre ambos a fim de se analisar a qualidade de vida dos mesmos.Conhecendo a 

especificidade do grupo em questão, poderão ser feitas estratégias baseadas nos 

resultados alcançados que permitiram obter soluções através de intervenções realizadas 

para a melhora da qualidade de vida desta população universitária.Para a coleta de 

dados, será aplicado o questionário WHOQOL-bref, composto por 26 perguntas que 

envolvem quatro domínios da qualidade de vida: Físico, Psicológico, Relações sociais e 

Meio Ambiente. A aplicação do instrumento será acompanhada a fins de esclarecimento 

de eventuais dúvidas, e os participantes responderam ás perguntas em tempo livre, cada 

qual seguindo seu ritmo. Para a computação dos resultados e agrupamento das questões 

de acordo com os domínios será utilizado o manual de instruções proposto pelo grupo 

WHOQOL (Sintaxe SPSS- WHOQOL-bref QUESTIONNAIRE), onde quanto maior a 

pontuação melhor a qualidade de vida. O tratamento dos dados será obtido através do 

auxílio do programa Excel, onde serão verificados os resultados de cada domínio 

separadamente (1°e 7° período) e depois a relação e resultados dos mesmos comparando 

a amostra total. 

 Palavras chave: Qualidade de Vida, Whoqol-bref, Universitários. 
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NARRATIVAS SOBRE CULTURA, EDUCAÇÃO E 

MEIO AMBIENTE: NOTAS SOBRE AS 

MEMÓRIAS PRODUZIDAS PELO DESASTRE 

NO MUNÍCIPIO DE MARIANA 
 

Izadora Cristina da Silva Alves, Eliane Leite da Silva, Joana Carolina Teixeira Leite, 

Matheus Pimenta da Silva, Luana Carola dos Santos (orientadora). 
 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação 

 

 A presente pesquisa aqui apresentada tem por objetivo trabalhar temas como 

cultura, educação e meio ambiente, a partir das narrativas de pessoas que foram 

atingidas pelo desastre tecnológico ocorrido no Município de Mariana, com o 

rompimento das barragens de Santarém e Fundão da Mineradora Samarco/Vale S, no 

dia 05 de novembro de 2015, considerado como o maior desastre socioambiental 

ocorrido no Brasil e um dos maiores relacionados à mineração do mundo. (HELLER, 

MODENA, 2016). É neste sentido que a proposta do presente projeto se justifica, pois é 

necessário trazermos o tema do desastre tecnológico no munícipio de Mariana também 

para os debates da Faculdade de Educação, o compreendendo como importante processo 

cultural da contemporaneidade, e promover assim o diálogo dos processos educativos 

construídos nos munícipios atingidos com a educação do campo, com a formação 

docente, dentre outros temas que se fazem relevante na formação acadêmica do corpo 

docente e discente. Vale lembrar, que dentre os munícipios atingidos, a maioria é 

composto por um a cultural do campo, pelos pressupostos da escola rural. Por meio 

desta pesquisa, objetiva-se estudar por lentes analíticas, as publicações do Jornal A 

Sirene, com a finalidade promover maior aproximação dos estudos em educação com o 

desastre tecnológico de Mariana. A pesquisa é composta por quatro estudantes de 

graduação do curso de Pedagogia, juntamente com uma professora pesquisadora do 

NEMAS.  

 Palavras chave: Mariana, Pesquisa Narrativa, Morte em vida. 
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LITERATURA INFANTIL E JUVENIL EM 

AULAS DE CIÊNCIAS: UMA APROXIMAÇÃO 

DA CIÊNCIA E LITERATURA NA EDUCAÇÃO 

CIENTÍFICA 
 

Francieli Pedrosa Bazoti, Celeida de Souza Lima, Eliane Aparecida de Souza Oliveira 

(orientadora). 

 

Faculdade Santa Marcelina (FASM) 

 

 A literatura infantil e juvenil tem se tornado cada vez mais essencial na educação 

e na formação das crianças e dos jovens. Não só valores estético-literários são 

transmitidos mas podemos listar diferentes princípios e valores morais, sociais e éticos, 

que não só ampliam uma ligação fundamental entre o leitor e o livro, como também 

ajudam a prevenir determinados comportamentos e atitudes objetivando a preservação 

da natureza, como condição de sobrevivência. Este artigo descreve os resultados de uma 

pesquisa que objetivou avaliar o uso da literatura Água – Fonte de Vida e Energia, de 

Nuno Farinha, ilustração António Eloy, Esfera do Caos, no Ensino de Ciências em 

turmas de sextos anos e Lá Fora – Guia para Descobrir a Natureza, de Inês Teixeira do 

Rosário e Maria Ana Peixe Dias, ilustração de Bernardo Carvalho, Planeta Tangerina, 

com turmas de sétimo ano, da Escola Municipal Coronel João Vieira. A análise dos 

resultados indica que as obras contribuíram para a aprendizagem e o questionamento de 

conteúdos científicos nelas contidos. A obra “A reforma da Água – Fonte de Vida e 

Energia”, permitiu uma abordagem de conteúdos relacionados ao tema transversal meio 

ambiente: como se aproveitar a energia dos rios, das ondas e das marés oceânicas, e 

ainda a origem da água no nosso planeta, como ela se distribui e os seus ciclo e na 

utilização de Lá Fora – Guia para Descobrir a Natureza, foi especialmente eficiente na 

indagação de conceitos sobre a fauna, a flora e outros aspectos do mundo natural e 

questionamentos pontuais acerca da Natureza da Ciência. Por fim a inferência que se faz 

é que as obras utilizadas em aulas de ciências, tem o potencial de contextualizar os 

conteúdos científicos, na medida em que estes são parte integrante das histórias. 

Apresentados e problematizados aos alunos, neste formato, os conteúdos adquirem um 

sentido, diferentemente de quando são apresentados de forma pontual e desconexa, 

sendo o que mais acontece nos livros didáticos. Ao utilizar este tipo de metodologia 

contribui-se, algumas vezes, para a aprendizagem. Evidenciando tal aprendizagem 

quando alguns conteúdos apresentavam certas incorreções. Tendo as obras funcionando 

neste caso, como um passaporte para problematização de conceitos. 

 Palavras chave: Ensino de Ciências, Ciências e Literatura, Interdiciplinaridade. 
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A IMPORTÂNCIA DA EXPERIMENTAÇÃO COM 

MATERIAIS ALTERNATIVOS NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO EM AULAS DE 

CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

Vanessa Cristina Rezende De Abreu, Leiliane Da Conceição Carvalho, Eliane 

Aparecida de Souza Oliveira (orientadora). 
 

Faculdade Santa Marcelina (FASM) 

 

 Datam de algumas décadas a questão da construção do conhecimento científico 

de forma prática e lúdica, porém muito pouco se evidenciou na prática deste então. 

Smith (1975) reporta sobre a importância do trabalho prático, ser inquestionável na 

Ciência e que este deveria ocupar lugar central no seu ensino. Um pouco depois Borges 

(1997), relata que os estudantes não são desafiados a explorar, desenvolver e avaliar as 

suas próprias ideias e que os currículos de ciências não oferecem oportunidades para 

abordagem de questões acerca da natureza e propósitos da ciência e da investigação 

científica. Logo o presente trabalho tem por objetivo verificar em que medida a 

experimentação com materiais alternativos contribuem para ampliar os conceitos 

científicos. O trabalho foi realizado, no primeiro semestre de 2018, em uma escola 

pública de uma cidade do Estado de Minas Gerais, em aulas de ciências, com alunos do 

nono ano, do ensino fundamental. Levando em consideração a falta de laboratório e 

espaço próprio para o desenvolvimento das aulas, a mesma se deu em grande parte na 

sala de aula e com materiais alternativos. Juntamente com a professora de ciências e 

orientadora deste trabalho procurou-se abordar o processo de ensino-aprendizagem com 

atividades de experimentação com materiais alternativos, em sala aula como 

metodologia para construção do conhecimento científico. Sem se preocupar com a 

ordem da teoria e prática, analisou-se e discutiu-se o comportamento dos alunos em 

quanto à aplicação de diferentes atividades experimentais com materiais alternativos. 

Pretendeu-se com isto trazer para a sala de aula outros métodos de ensino que não se 

restringisse à utilização de quadro e giz, procurando inovar e despertar o interesse dos 

alunos para uma efetiva participação dos mesmos, focando o aprendizado de conceitos e 

atitudes relacionadas ao ensino de química e física, como parte do currículo de ciências 

do ensino fundamental, proposto para esta série/ano. Na produção deste trabalho, 

utilizamos fotos, vídeos e diário de bordo. Destaca-se que cada vez mais o ensino de 

ciências por meio de aulas práticas pode despertar o interesse dos alunos e desenvolver 

habilidades relacionadas à experimentação. Notou-se que as aulas práticas bem 

planejadas ajudam muito na compreensão dos conteúdos e na aquisição do 

conhecimento em ciências, assim os professores devem buscar alternativas para 

aplicação desses experimentos. 

 Palavras chave: Conhecimento científico, Experimentação alternativa, Ensino de 

Ciências. 
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2ª FEMIC em números  
 

Atividades culturais e de popularização da Ciência e Tecnologia 
 9 exposições  

 5 apresentações artísticas 

 5 Oficinas 

 2 Palestras 

 2 Rodas de Conversa 

Administração  
 30 membros na comissão organizadora 

 13 instituições parceiras 

Atividades de formação 
 Formação de 84 participantes em oficinas, palestras e rodas de conversa.  

 13 palestrantes, sendo: 

- 5 doutores 

- 5 mestres 

- 3 especialistas 

Avaliação e Premiação 
 94 avaliadores  

(80% doutores, mestres, especialistas e graduados)  

 15 premiações em troféus e certificados 

 22 premiações em medalhas e certificados 

 10 credenciais para feiras internacionais 

 35 credenciais para feiras nacionais 

 23 feiras afiliadas, sendo 6 internacionais 
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Trabalhos finalistas participantes 
 Participaram 184 trabalhos 

finalistas, em três modalidades.  

Somando:  

- 455 estudantes  

- 130 professores 

- 61 escolas 

- 33 cidades 

- 10 estados brasileiros 
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Área do conhecimento dos trabalhos 

 
Ciências 

Exatas e 

da Terra 

Ciências 

Biológicas 
Engenharias 

Ciências 

da Saúde 

Ciências 

Agrárias 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Ciências 

Humanas 

Linguística, 

Letras e 

Artes T
O

T
A

L
 

FEMIC 

Júnior 
2 6 2 7 2 9 3 4 35 

FEMIC 

Jovem 
11 32 15 10 7 5 16 2 98 

FEMIC 

Universitária 
2 5 0 10 0 0 34 0 51 

TOTAL 15 43 17 27 9 14 53 6 184 

 

Tipo de Escolas participantes:  

 
 

Estados e cidades participantes:  
- Amapá: Macapá 

- Bahia: Barreiras 

- Pará: Igarapé-Miri 

- Paraná: Cascavel 

- Pernambuco: Recife 

- Rio Grande do Sul: Canoas, Novo Hamburgo, Pelotas 

- Roraima: Alto Alegre, Boa Vista 

- Santa Catarina: Florianópolis, Schroeder 

- São Paulo: Atibaia 

- Minas Gerais: Alagoa, Belo Horizonte, Bertópolis, Betim, Campanha, Canápolis, 

Divinópolis, Florestal, Ibirité, Juatuba, Lagoa Santa, Mateus Leme, Miraí, Ouro 

Preto, Passa Tempo, Prudente de Morais, Santo Antônio do Amparo, Sete Lagoas, 

Timóteo, Uberlândia.  
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	Clifton Arllen Gomes Fernandes, Dayane Lemos Favato, Gladys Augusta Guerci de Oliveira, Roberta Aranha Fossi, Thalita Batista Osti, Evandro Alexandre da Silva Costa(orientador), Gláucia Soares Barbosa (orientadora).

	FEIRA DE TROCAS E CONSUMISMO: UNINDO CONHECIMENTOS SOBRE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA EM UM PROJETO ESCOLAR
	Bárbara Elisa Silva Lourenço, Cláudia Iris Villela Rezende, Maria José Ribeiro, Fabiana Christina Costa Silva, Cristiane do Carmo Silva Caetano, Larissa Pereira Coelho, Maria Antônia Martins Abdala, Camila HarumiImata, Evandro Alexandre da Silva Costa...

	A MATEMÁTICA APLICADA NO MEIO AMBIENTE E NO COTIDIANO DO ALUNO
	Daniele Fernandes Silva de Oliveira, Lígia Mara Tavares da Rocha, Luana Lima dos Santos, Márcia Dias Ferreira, Tuanny Stephanie Rodrigues da Cruz, Evandro Alexandre da Silva Costa(orientador), Gláucia Soares Barbosa (orientadora).

	INTEGRANDO CONHECIMENTOS DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA EM UM PROJETO SOBRE OS ALIMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
	Aline Ferreira e Souza, Edna Vaz Sousa Moreira, Jaqueline Batista de Andrade, Tania Paula Cassimiro, Evandro Alexandre da Silva Costa (orientador), Gláucia Soares Barbosa (orientadora).

	OS ORDENADOS DOS PROFESSORES DE INSTRUÇÃO PÚBLICA NO INÍCIO DO SÉCULO XIX
	Mariana Speltz Albernaz, Júnia Maria dos Santos Silva, Rodrigo Matias Ferreira Andrade, Vera Lúcia Nogueira (orientadora).

	EDUCAÇÃO AMBIENTAL TAMBÉM É CIDADANIA
	Sâmara Nargia Castro da Silva, Raimunda Ribamar Martins Mota, Larissa Rausse Pereira, Sabrina Oliveira Mendes, Natália Murta de Lima Dornelas (orientadora).

	PARASITOSES INTESTINAIS: O USO DE METODOLOGIAS ALTERNATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
	Maria Cecília de Freitas, Larissa de Souza Lobo, Ana Luiza Dias Faria, Fernanda de Jesus Costa (orientadora).

	ESTUDO DA COMUNIDADE LIQUÊNICA DA UEMG - IBIRITÉ: ANÁLISE MORFOLÓGICA E ECOLÓGICA COMO CARACTERIZAÇÃO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA.
	Letícia Maria Soares Azevedo,Camila Mara dos Reis, Daniela de Oliveira Costa, Marisa Cristina da Fonseca Casteluber (orientadora).

	EDUCAÇÃO PARA A GUARDA RESPONSÁVEL DE ANIMAIS EM IBIRITÉ, MG
	Alessandra Kelly Vieira, Vitória Sá Magalhães Serafim, Ana Clara Silva Santos, Marina Nogueira dos Santos Rodrigues (orientadora).

	PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: UM NOVO CONTEÚDO ESCOLAR
	Déborah Raquel de Melo Garcia

	O JOGO COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA DIVERSIFICADA NO PROCESSO DE ENSINO DE HISTOLOGIA PARA ALUNOS DO 8  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
	Luzia Rezende Guimarães, Amanda Séllos, Bárbara Sampaio Lages Moreira, Lorena Ferrari Uceli, Deila Jordão Franco Sábato.

	COMPREENSÕES DO LAZER NO POLO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA-IBIRITÉ DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/MG.
	Kaene Nara Rodrigues, Débora Lima da Silva, Sheylazarth Presciliana Ribeiro (orientadora).

	O DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DIDÁTICO PARA AUXILIAR O ENSINO DE EVOLUÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
	Lorena Ferrari Uceli, Luzia Rezende Guimarães, Luiz Felipe Fernandes Bar, Priscilla Guimarães Zanella Diniz, Marcelo Diniz Monteiro de Barros (orientador).

	ENSINAR E APRENDER POR MEIO DOS BENS CULTURAIS DE NATUREZA MATERIAL E IMATERIAL: PESQUISA E PRODUÇÃO DE INVENTÁRIOS DE BENS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ
	Paula Dantas de Oliveira, Vagna Aparecida Carvalho Pereira, Luísa Teixeira Andrade Pinho (orientadora).
	Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité

	A UTILIZAÇÃO DO TEMA “PLANTAS MEDICINAIS” PARA CONTEXTUALIZAR AS AULAS DE BOTÂNICA NO ENSINO MÉDIO
	Maria Nazaré Silva Mayrink Pimentel de Mello, Lorena Ferrari Uceli, José Vicente Paula Gomes Filho, Juliana de Lima Passos Rezende, Juliana de Lima Passos Rezende (orientadora).

	SEGURANÇA DO PACIENTE NA DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOMINAS- MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
	Thalita Gualberto Marinho, Letícia de Oliveira Quirino, Daiane Fátima Aparecida de Medeiros, Fabíola de Araújo Resende Carvalho (orientadora).

	O CUIDADO AO PACIENTE ONCOLÓGICO E O PAPEL DO ENFERMEIRO CUIDADOR
	Tiago Ricardo de Oliveira Lima, Stênio Henrique Oliveira, Fabíola de Araújo Resende Carvalho (orientadora).

	A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DIVERSOS NO ENSINO DE MODELOS ATÔMICOS
	Raquel Helena Alves Campos

	CONCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS SOBRE PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA EaD
	Laura Maria Braga, Isabela Silva Nogueira, Fernanda de Jesus Costa (Orientadora).

	O ESPAÇO FÍSICO E SUA RELAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
	Sarah Almeida Moreira.

	A PRÁTICA DO FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE IBIRITÉ - MG SOBRE A PERSPECTIVA DO LAZER SÉRIO ESTUDADO POR ROBERT A. STEBBINS
	Erick Henrique dos Santos, Sheylazarth Presciliana Ribeiro (orientadora).

	AVALIAÇÃO HISTOMÉTRICA DO DESENVOLVIMENTO FOLICULAR DE LAMBARIS ASTYANAX BIMACULATUS EXPOSTOS AO ORGONACLORADO THIODAN®
	Letícia Maria Soares Azevedo, Lorena Caroline Rodrigues, Laércio dos Anjos Benjamin, Nilo Bazzoli, Lucas Marcon (orientador).

	GUIA DO EDUCADOR PARA O FILME “RIO”
	Dayana Carla Alcanjo Braz, Fernanda Souza de Jesus Pereira, Izabela de Paula Lourdes Costa, Rayane Paulina Pereira Oliveira, Vitória Laís de Lima e Silva, Marcelo Diniz Monteiro de Barros (orientador).

	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA MINAS ESPORTIVA GERAÇÃO ESPORTE.
	Jefferson Fernandes Moura, Érica Cristina da Silva, Sheylazarth Presciliana Ribeiro (orientadora).

	A PEDICULOSE (PIOLHOS E LÊNDEAS): O USO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DOS ALUNOS NO AMBIENTE ESCOLAR.
	Larissa de Souza Lobo, Maria Cecília de Freitas, Fernanda de Jesus Costa (orientadora).

	COMPREENSÕES DO LAZER NO POLO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA - IBIRITÉ DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/MG.
	Gustavo Henrique Simão de Souza, Sheylazarth Presciliana Ribeiro (orientadora).

	ANATOMIA HUMANA: OFICINA PARA ESCOLAS
	Pedro Henrique Horta Braga, Ana Flávia de Souza Gomes, Lucas Marcon (orientador).

	COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE QUALIDADE DE VIDA DE ESTUDANTES INICIANTES E CONCLUINTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEMG IBIRITÉ
	Josiane Fernanda Rosa, Sheylazarth Presciliana Ribeiro (orientadora).

	NARRATIVAS SOBRE CULTURA, EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE: NOTAS SOBRE AS MEMÓRIAS PRODUZIDAS PELO DESASTRE NO MUNÍCIPIO DE MARIANA
	Izadora Cristina da Silva Alves, Eliane Leite da Silva, Joana Carolina Teixeira Leite, Matheus Pimenta da Silva, Luana Carola dos Santos (orientadora).

	LITERATURA INFANTIL E JUVENIL EM AULAS DE CIÊNCIAS: UMA APROXIMAÇÃO DA CIÊNCIA E LITERATURA NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA
	Francieli Pedrosa Bazoti, Celeida de Souza Lima, Eliane Aparecida de Souza Oliveira (orientadora).

	A IMPORTÂNCIA DA EXPERIMENTAÇÃO COM MATERIAIS ALTERNATIVOS NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO EM AULAS DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II
	Vanessa Cristina Rezende De Abreu, Leiliane Da Conceição Carvalho, Eliane Aparecida de Souza Oliveira (orientadora).
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