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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, com ênfase em Minas Gerais, focando na
promoção e no estímulo de jovens pesquisadores da educação básica para o
direcionamento de projeto de Iniciação Científica nas diferentes áreas do conhecimento.
Bem como estudantes universitários, de cursos de licenciaturas, para o aprimoramento de
processos educacionais para ações pedagógicas voltadas para à promoção da ciência,
tecnologia e inovação na formação docente. A FEMIC é um evento com caráter cíclico
e anual de planejamento, execução e apresentação de trabalhos de ensino, pesquisa e
extensão de cunhos investigativos, além de um movimento de formação e capacitação de
jovens para carreiras científicas e tecnológicas.
Em 2017, ano da primeira edição da FEMIC, a mesma foi realizada pela
Associação Mineira de Pesquisa e Iniciação Científica (AMPIC) e pelo 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). A feira aconteceu
entre os dias 16 e 18 de agosto, na cidade de Mateus Leme, Minas Gerais, cidade
consolidada pela AMPIC, como berço mineiro da Iniciação Científica.
A missão da 1ª FEMIC foi despertar vocações e identificar jovens talentosos que
pudessem ser estimulados a seguirem carreiras em ciência, tecnologia e inovação. Por
isso, assumiu um importante papel social de incentivo, criatividade e reflexão de
estudantes, professores e comunidades escolares diversas, através do desenvolvimento de
projetos com fundamento científico, nas diferentes áreas do conhecimento. A FEMIC,
também contribuiu na integralização e adequação da iniciação cientifica como reflexo do
ensino curricular vivenciado pelos estudantes no decorrer de suas formações na educação
básica.
Nesta 1ª edição, a FEMIC recebeu a inscrição de 188 trabalhos de estudantes entre
4 e 21 anos de idade. Acontecendo com 112 trabalhos, sendo 26 trabalhos modalidade
Júnior (Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental), 58 trabalhos na
modalidade FEMIC Jovem (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino médio e Ensino
Técnico) e 28 trabalhos na modalidade FEMIC universitária (estudantes de cursos de
licenciatura da Universidade do Estado de Minas Gerais). Em números a 1ª FEMIC
conquistou a participação de 369 estudantes, 87 professores, 38 escolas de Educação
Básica em 23 cidades de 6 estados brasileiros.
A organização da primeira FEMIC foi um compromisso que consolidou e inspirou
toda a equipe envolvida, fazendo todos crerem, ainda mais, que a educação é o melhor
caminho para mudar o mundo e as pessoas para melhor. Assim, as experiências e os
aprendizados adquiridos por este movimento permitiram, com alegria o agradecimento a
todos os envolvidos, a afirmação da continuidade de cada ação com plenitude e
responsabilidade social.

Mateus Leme, agosto de 2017.
Profª Me. Fernanda Aires Guedes Ferreira
Coordenadora Geral da FEMIC
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Sistema Solar
Ana Clara Rodrigues dos Santos, Giovanna Silva Lara, Yasmim Cristina Diniz Gomes,
Kátia Faria Carmo Batista (Orientadora), Cláudia Aparecida Caldeira Santos
(Coorientadora)
Escola Municipal Hipólito José de Faria
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Exatas e da Terra
O universo é muito grande, e o planeta terra faz parte dele. Vivemos na Via Láctea,
onde se encontra o Sistema Solar, que é formado por oito planetas, Mercúrio, Vênus,
terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Também fazem parte do Sistema Solar:
Satélite, Cometas, estrelas e outros que giram em torno do sol. Diante das inúmeras
curiosidades a respeito do sistema solar, este projeto teve por objetivo confeccionar uma
maquete relacionada ao tema para melhor entendimento e visualização do conteúdo
trabalhado. O projeto foi construído utilizando materiais diversos. Através dessa maquete
foi constatado que é mais fácil compreender sobre o Sistema solar quando se têm uma
maquete.
Palavras chave: Universo, Sistema Solar, Planetas.
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Erva-Doce, a planta que faz bem
Sofia Ferreira de Almeida, Eloá Lima Silveira, Neymar Gabriel da Silva Ferreira Dias,
Alba Herculano Santos (Orientadora), Eliane Ferreira Marques de Faria(Coorientadora),
Alessandra Magalhães Ribeiro (Coorientadora)
Escola Municipal Hélen Jaqueline de Souza
Educação Infantil
Ciências Exatas e da Terra
A Erva Doce é uma planta muito conhecida e usada por vários povos, também
chamada de funcho. Diante das características desta planta (sementes), o projeto teve
como objetivo demonstrar às crianças da educação infantil da Escola Municipal Hélen
Jaqueline de Souza, os benefícios medicinais da planta Erva Doce no uso popular. Para o
desenvolvimento deste objetivo, durante um período de 50 dias aproximadamente, as
crianças fizeram a plantação de sementes da Erva Doce, em pequenos vasos, até à
germinação. Quando se deu à germinação, de forma paralela, foram trabalhados leituras
informativas, receitas e textos que, mostraram os benefícios da Erva Doce. Houve o
envolvimento efetivo da administração pedagógica da instituição. Os resultados
mostraram que, apesar do público alvo envolvido ter apenas 4 anos de idade, foi possível
iniciar um trabalho que despertou na criança um senso de observação, compromisso e
responsabilidade com projeto, bem como os benefícios da planta em sua saúde e de toda
sua família. A culminância do projeto se deu com a experimentação de receita de um
bolo, onde um dos ingredientes foi a Erva Doce.
Palavras chave: Erva-Doce, Chá, Saúde.
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Sementinha de Alpiste - Germinação
Isabella Ferreira Souza Alves, Juan Pierre Farias Barbosa, Marlisson Henrique dos
Santos Costa, Giselle Querino dos Santos Teodósio Ferreira (Orientadora)
Escola Municipal Maria Guaraciaba Passos
Educação Infantil
Ciências Exatas e da Terra
Proteger o Meio Ambiente é tarefa para todos nós, independentemente de nossa
idade. Preservar o meio ambiente se torna urgente para que possamos ter um planeta
saudável e rico em recursos naturais no futuro. O projeto ressaltou a importância do
SOLO, AR E ÁGUA na germinação das plantas, valorizando-as e respeitando-as na
natureza, afim de que as crianças percebessem que dependemos delas para
sobrevivermos. As crianças conheceram e manusearam as sementes de alpiste. Com ajuda
do professor cada aluno fez o plantio de sua semente usando TNT, terra, água e gominha
e acompanhou o processo de germinação e crescimento da sementinha. Conheceram a
importância do cuidado para o bom desenvolvimento do “amigo cabeludo” (nome dado
a cada plantinha cultivada). Despertando a importância de cuidar do ambiente em que
vivem. “O futuro a gente faz agora”, preservando, reconhecendo, compreendendo,
valorizando e respeitando o meio ambiente (plantas, animais, natureza, etc.) para que
possamos ter um planeta sustentável. O projeto ainda possibilitou as crianças o contato
com um mundo de conhecimentos e descobertas, no qual poderão intervir se apropriando
do que lhes foram mais significativos. E nós professores e alunos, preocupados com o
futuro do nosso planeta estamos fazendo a nossa parte. “Dentro de uma semente, acontece
a história de um ser em transformação, nossas crianças são como as sementes: precisam
de um terreno fértil para crescer e desabrochar”.
Palavras chave: Semente, Água, Solo.
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Pombos indesejáveis na escola
Rhuanna de Assis Agner dos Santos, Rúbia Vitória Moreira de Aquino, Vinícius
Rodrigues Mendes, Cristiane Aparecida de Camargos (Orientadora)
Escola Municipal Maria Guaraciaba Passos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Exatas e da Terra
A Escola Municipal Maria Guaraciaba Passos sofre com a convivência indesejada
com pombos, onde trazem muitos transtornos para o funcionamento da mesma, como
higiene e riscos à saúde de todos que fazem parte do contexto. Diante disso, este projeto
de pesquisa teve por objetivo investigar, socializar e tentar erradicar problemas referentes
a presença de pombos na escola. Para isso foram feitas pesquisa bibliográficas, em grupo
de estudantes, sobre a problemática, de modo a conhecer as aves, seus costumes, habitat
e doenças transmitidas aos seres humanos. Além de organizar discussões entre a
comunidade escolar para entendimento sobre o porquê de os pombos gostarem do
ambiente da escola, de modo a encontrar uma solução para problemática, respeitando o
meio ambiente e o habitat do animal. Os resultados mostraram que os pombos são aves
columbiformes e que na escola estes estão presentes devido a situações como: abrigo,
sobras de alimentos em abundância e sem predador natural. Com isso, conclui-se que para
erradicar os pombos da Escola Municipal “Maria Guaraciaba Passos” seria necessário um
predador natural ou artificial com autorização e participação da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.
Palavras chave: Pombos, Indesejáveis, Escola.

O Ar e a Saúde Humana
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Arthur Souza Ramos, Alexandre Silva Guimarães Rabelo, Bhunna Hythiely dos Reis
Cunha, Patrícia Nunes Izidório Gondim (Orientadora)
Escola Municipal Judith Abreu Oliveira
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Exatas e da Terra
A crescente poluição do ar vem aumentando significativamente o número de
doenças respiratórias nos seres humanos. Mesmo em pequenas cidades, como a de Mateus
Leme/MG, é comum o aparecimento de doenças respiratórias devido a contaminação do
ar. Diante disso, este projeto teve por objetivo investigar as doenças respiratórias mais
comuns na região e trabalhar alternativas para a prevenção das mesmas. O presente
projeto surgiu da necessidade do trabalho em consonância com a grade curricular e a
importância da conscientização e prevenção das doenças transmitidas pelo ar. Foi
embasado em pesquisas realizadas com a comunidade escolar, palestras, leituras
informativas sobre o tema. Culminando com a divulgação de tais doenças para a
manutenção da saúde.
Palavras chave: Ar, Saúde, Prevenção.

Acerola de pequena não tem nada
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Maria Elisa Nogueira Lacerda, Marcelly Eduarda de Souza Rodrigues, Thayná Nicolle
Valeriano, Emiliene Mendes Leite (Orientadora)
Escola Municipal Geny Guimarães De Oliveira
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Biológicas
O projeto acerola de pequena não tem nada, surgiu durante uma atividade escolar
interdisciplinar onde foi trabalhado de forma prática e lúdica receitas de salada de frutas
com os estudantes do 2° ano do Ensino Fundamental. Para a atividade, cada criança levou
de casa uma fruta qualquer. Durante os momentos de socialização da experiência prática,
surgiram comentários entre as crianças sobre as frutas que não apareceram nas saladas de
frutas, ainda que fossem frutas conhecidas e comuns na cidade, sendo a acerola uma fruta
muito citada. Tal situação, despertou a curiosidade dos estudantes e virou problema de
pesquisa para investigação em sala de aula, tendo como objetivo central disseminar as
características da fruta acerola na comunidade da Escola Municipal Geny Guimarães de
Oliveira e aplicar a fruta numa receita caseira de geleia. Então, através de conversas os
estudantes descobriram que alguns alunos tinham aceroleiras no quintal e que estes
podiam ser doadores da mesma para o projeto. Como etapa de planejamento os estudantes
montaram um gráfico para terem noção de quanto da fruta iam precisar e quem poderia
doar, e perceberam, com os resultados, que necessitavam de mais acerolas do que
dispunham. Averiguaram que a falta de acerola naquele momento era, principalmente
pelo fato de algumas aceroleiras estarem com os frutos verdes. A partir disso, os
estudantes passaram a pesquisar com vizinhos e pedir doações da fruta, o que levou no
desejo de pedir mudas para plantar acerola na escola, de modo a divulgar os benefícios
da fruta para todos da escola. Após a obtenção de todas as acerolas, foi feita e saboreada
por todos a geleia caseira feita da sua polpa. O projeto obteve também, através de
pesquisas em vídeos, internet e livros informações que surpreenderam os estudantes sobre
a importância da acerola na saúde e para o corpo humano, em geral.
Palavras chave: Descobertas, Vitaminas, Saúde.

Coleta Seletiva e Reciclagem
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Arthur Garcia Silva Diniz, João Vitor Oliveira Freitas, Maria Cecília Ferreira de
Miranda, Elaine Maria Lara Diniz (Orientadora), Lúcia Aparecida de Souza
(Coorientadora)
Escola Municipal Hipólito José de Faria
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Biológicas
A coleta letiva e a reciclagem de lixo têm um papel muito importante para o meio
ambiente. Por meio delas, recuperam-se matérias primas que de outro modo seriam
tiradas da natureza. As ameaças de exaustão dos recursos naturais não renováveis
aumentam a necessidade de reaproveitamento dos materiais recicláveis, que são
separados na coleta seletiva de lixo. Sendo assim, uma turma de estudantes do 2º ano da
Escola Municipal Hipólito José de Faria, construíram lixeiras seletivas, a partir de caixas
de papelões. Para complementar, também, foi feito a exposição de trabalhos realizados
durante o estudo do tema, entre eles atividades de reciclagem. Os resultados deste trabalho
estão permitindo perceber que os estudantes aprenderam as cores utilizadas para a
separação de cada tipo de material e como deve ser feita essa coleta. Houve uma
conscientização sobre a reciclagem de lixo e a necessidade da coleta seletiva.
Palavras chave: Lixo, Coleta, Meio Ambiente.
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Citronela- Uma arma natural contra o Aedes
aegypti
Bernardo Nobrega de Souza, Matheus Almeida Oliveira, Gabriel Borges Sampaio Silva,
Eliane Ferreira Marques de Faria (Orientadora), Márcia Nunes Batista de Moraes
(Coorientadora)
Escola Municipal Hélen Jaqueline de Souza
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Biológicas
Os mosquitos sempre foram uma ameaça para a sociedade, principalmente o
Aedes aegypti que transmite a dengue, febre amarela e chikungunya. Pensando na
problemática envolvida pela presença deste mosquito desenvolvemos um repelente
natural de citronela de baixo custo e eficácia comprovada. Inicialmente, fizemos o plantio
de sementes de citronela e o cuidado da mesma, esperamos o surgimento de suas folhas
para a extração do óleo e posteriormente para a produção do repelente. A extração do óleo
ocorreu em folhas viçosas da planta usando água e álcool. Antes do pré-teste e extração
do óleo foi desenvolvida uma pesquisa detalhada sobre a origem, funções e propriedades
da citronela. A escolha da planta foi pelo fato da mesma ter propriedades repelentes. Essa
propriedade é atribuída à presença de substâncias voláteis nas folhas, como citronelal,
eugenol, geramiol e limoneno, entre outras, denominadas de um modo geral como
monoterpenos. Pesquisas utilizando o óleo dessa planta demonstraram a ação de
repelência contra mosquitos e moscas. Para verificar a eficácia deste repelente utilizamos
este repelente em nossas casas e em nossa escola e através destes experimentos
comprovamos o afastamento de mosquitos em geral, inclusive potencial para afastar o
Aedes aegypti. Já os primeiros testes demonstraram a real eficácia do produto. Pode-se
perceber com este projeto que é possível usar produtos naturais, acessíveis à toda
população para repelir o tão temido Aedes aegypti, além de afastar estes, o cheiro é muito
agradável e o preparo é fácil.
Palavras chave: Citronela, Repelente, Mosquito.
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Sabão Ecológico
João Victor Antunes de Carvalho, Júlia Maria Rosa Santos Ferreira, Dafyny Dourado
Menezes, Queila Cristina de Assunção (Orientadora)
Escola Municipal Judith Abreu Oliveira
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Biológicas
O lixo pode ser considerado um dos maiores problemas enfrentados pela
população mundial. A reciclagem é uma forma muito atrativa de gerenciamento de
resíduos, pois transforma o lixo em insumos, com diversas vantagens econômicas, sociais
e ambientais. Muitos estabelecimentos comerciais, residenciais e escolas jogam o óleo de
cozinha usado na rede de esgoto, causando entupimento da mesma, bem como mau
funcionamento das estações de tratamento de água e esgoto, sendo altamente prejudicial
ao meio ambiente. Diante disso este projeto, "Sabão Ecológico," visa um meio
ecologicamente correto e socialmente justo de conscientizar a todos o quanto o óleo é
prejudicial e está fundamentado na reciclagem do óleo de cozinha para produção de
sabão, velas, detergentes e amaciantes de roupas. O presente projeto surgiu da
necessidade do trabalho em consonância com a grade curricular, contribuindo para a
preservação de rios, córregos, nascentes e lagos de nosso município e região, evitando
que o óleo de cozinha polua tais lugares, tendo o envolvimento de professores, alunos e
pais de nossa comunidade, com ações de proteção à natureza e promoção do
desenvolvimento social. Foi embasado em pesquisas realizadas com famílias,
sensibilização, palestras da COPASA, leituras informativas até a confecção e distribuição
do sabão para a comunidade escolar.
Palavras chave: Óleo de Cozinha, Sabão, Reciclagem.
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Estudando o comportamento e crescimento de
uma ave na Escola Municipal "Professora Bertina
Ferreira"
Dáfny Micaelly Passos de Oliveira, Alice Guimarães Alves, Rian Moreira Gomes,
Gizele Aparecida de Almeida Paulino (Orientadora)
Escola Municipal Bertina Ferreira
Educação Infantil
Ciências Biológicas
Sabe-se que é muito importante e interessante acompanhar o desenvolvimento e
crescimento de um animal doméstico, principalmente no ambiente escolar. Diante disso,
esta pesquisar teve por objetivo acompanhar o ciclo de vida de um pintinho de forma a
investigar as necessidades e mudanças em seu corpo. Então, iniciou-se com uma roda de
conversa com os alunos para saber quais eram suas curiosidades sobre a vida animal.
Destacou-se o questionamento de como se nasce um pintinho. A partir deste ponto foram
desenvolvidas atividades para explorar as características físicas, hábitos alimentares e
necessidades de cuidados para seu desenvolvimento. Para melhor compreensão os alunos
levaram o pintinho para suas casas e fizeram suas próprias observações, que foram
descritas pelos pais em um relatório diário, que foi lido e discutido em sala de aula. Os
resultados mostraram que as crianças demonstraram maior afetividade não só com os
animais, mas também com os colegas de sala e perceberam as etapas do desenvolvimento
físico e as mudanças de comportamento dos seres vivos.
Palavras chave: Ave, Crescimento, Escola.
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Percepção ambiental dos moradores da
comunidade de Varginha, Mateus Leme
Mary Heloisa Oliveira Silva, Raniel Soares de Lima, Rayssa Vitória Ferreira Rocha,
Márcia Magda da Silva (Orientadora)
Escola Municipal Bertina Ferreira
Educação Infantil
Ciências Biológicas
Cada vez mais é necessário compreender como as pessoas percebem e valorizam
o meio ambiente, principalmente em comunidades menores onde os moradores vivem
geralmente em contato muito próximo com a fauna e flora. Diante disso, esta pesquisa
teve por objetivo investigar a percepção que os moradores, familiares dos estudantes da
Escola Municipal Professora Bertina Ferreira, localizada na comunidade de Varginha,
Mateus Leme, possuem em relação ao ambiente em que vivem principalmente no que se
refere à fauna e a flora. Para isso, foram feitas pesquisas de campo, entrevistas e
filmagens panorâmicas sobre o meio ambiente da comunidade. Os resultados mostraram
que a Comunidade de Varginha tem apresentado avanços no que diz respeito a
preservação do meio ambiente, entretanto sofre alguns impactos ambientais, tais como;
destruição causada pela exploração de minério, desmatamento para agricultura, formação
de pastos e descuido com as nascentes que prejudicam toda fauna e flora da região.
Assim, conclui-se com esta pesquisa que é necessária uma mobilização ainda maior para
desenvolver hábitos de conservação de toda riqueza ambiental.
Palavras chave: Meio ambiente, Escola, Varginha - Mateus Leme.
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O mundo hidráulico
Rodrigo Eduardo Ferreira Júnior, Josiane das Dores Pires Ferreira (Orientadora),
Cleiziane Rodrigues de Jesus (Coorientadora),
Escola Municipal Dona Lúcia Dias
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Engenharias
O projeto "mundo hidráulico" abordou a importância do processo de transmissão
de energia, a partir da construção de um braço hidráulico, que apesar de ser uma
construção simples, permite executar tarefas difíceis. Os guindastes são impressionantes
em termos de força e agilidade. Em qualquer construção podemos ver uma as máquinas
operando hidraulicamente, como por exemplo, escavadeiras mecânicas,
retroescavadeiras, carregadeiras empilhadeiras em nosso dia a dia nos freios de nossos
carros e ao abrir e fechar as portas dos ônibus. Em geral, um guindaste hidráulico levanta
objetos que tem peso equivalente ao seu. Esse projeto se caracterizou como uma
experiência, sendo o principal objetivo mostrar como funciona um guindaste hidráulico.
De acordo com pesquisas recentes, a hidráulica consiste no estudo de características e
usos dos fluídos confinados. A pesquisa mostrou que é possível montar um modelo de
guindaste hidráulico utilizando materiais simples. O braço hidráulico é movido pela
pressão da água, utilizando materiais recicláveis e de fácil acesso. Concluímos que
mesmo sem técnicas avançadas de engenharia é possível utilizar a hidráulica como fonte
de energia, desde os cortadores de lenha até as máquinas hidráulicas vista em canteiros
de obras.
Palavras chave: Braço hidráulico, Transmissão de energia, Movimento.
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Promoção das mudanças de hábitos alimentares envolvendo
alunos da Escola Municipal Dona Ailza Maria de Jesus e seus
familiares, através da formação da consciência da boa
alimentação
Pâmela Suelen Silveira Gonçalves, Marcos Júlio Fonseca Freitas, Ana Laura Carolina
Silva, Marcilene Freitas Iolano Morais (Orientadora)
Escola Municipal Dona Ailza Maria de Jesus
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências da Saúde
Os Educadores da Escola Municipal "Dona Ailza Maria de Jesus" observaram que muitos
alunos deixavam de comer a merenda balanceada oferecida pela escola porque traziam de casa
salgadinhos industrializados, bolachas recheadas, refrigerantes e outros alimentos não saudáveis.
Sabe-se que além de tal dieta ser fonte de poucos nutrientes ela cria uma resistência ao consumo
de frutas, legumes e verduras. O cuidado a alimentação, tem sido motivo de alerta nos últimos
anos por especialistas, principalmente em razão do grande número de pessoas que estão
desenvolvendo diversas doenças ocasionadas pelos maus hábitos alimentares. Falar de saúde sem
falar de alimentação é impossível. Como, neste contexto, a escola é um espaço privilegiado para
promoção da saúde e desempenha um papel fundamental na formação de valores, hábitos e estilo
de vida. Começamos no dia 10/03/17 a desenvolver um projeto visando promover o consumo de
alimentos saudáveis pelos alunos e a incentivar a mudança de hábitos alimentares das famílias. O
projeto começou com um filme e uma palestra da nutricionista Lídia Macieira que auxiliada pela
enfermeira Fernanda Becalli, desenvolveu uma dinâmica com as crianças incentivando a
alimentação saudável. Também foi sugerido um concurso para escolha do nome do projeto. O
incentivo aos bons hábitos alimentares vem sendo realizado através de confecção de cartazes e
murais, lanches saudáveis bem saborosos, leitura de textos informativos, leitura de gravuras,
alfabeto com rótulos, músicas, entrevista com as famílias, piqueniques, leitura de rótulos de
alimentos, confecção da pirâmide alimentar, roda de conversas, momento de leitura, leitura deleite
e outras atividades realizada diariamente nas salas de aula. Mas, uma vez no mês, temos um dia
especial dedicado ao projeto. Nestes destes dias, fazemos alguma atividade diferente envolvendo
toda a escola. No dia 07/04/07 abrimos a urna que ficou na cantina para votação do nome do
projeto, de acordo com prévia seleção das sugestões dadas pelos alunos. Revelamos o vencedor e
fizemos a premiação do aluno que concorreu com o nome "Alimentação - Prioridade Total". No
dia 12/05/17 fizemos um lanche coletivo. Os alunos tinham que trazer somente alimentos
saudáveis. No mesmo dia, à noite, aconteceu uma palestra com a nutricionista e várias
apresentações para as famílias abordando o assunto: Alimentação Saudável e reforçando para os
pais darem continuidade em casa no trabalho da escola. A próxima atividade será um concurso
de receitas práticas, baratas e saudáveis. A receita ganhadora começará a fazer parte do cardápio
da nossa escola e confeccionaremos um caderno com algumas receitas para facilitar a tarefa em
casa de fazer pratos saudáveis. Com estas atividades que já foram desenvolvidas, com toda
comunidade escolar envolvida, já percebemos uma melhora significativa na qualidade da
alimentação dos alunos. Esta qualidade reflete uma atenção maior dos pais aos alimentos que a
família vem consumindo demonstrando que houve uma mudança dos hábitos alimentares.
Palavras chave: Alimentação saudável, Mudança de hábitos alimentares, Saúde.
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Alfabetização Consciente/ Importância da Água
Isabelly Aparecida Nunes Macieira, Yuri Pires Ferreira, Bernardo Henrique Dias
Santos, Roseli Maria Rodrigues Gonçalves Bernardes (Orientadora), Carla Aparecida
Bernardo Rabelo (Coorientadora)
Escola Municipal Dona Lúcia Dias
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Agrárias
Este projeto surgiu na iniciativa conjunta de uma turma de estudante e professora
do 1º ano que desejavam problematizar um tema para organização de um projeto
investigativo voltado para questões ambientais. O objetivo era despertar ideias nos
estudantes da Escola Municipal Dona Lúcia Dias para que os mesmos percebessem que
na natureza tudo está interligado. De forma democrática cada estudante colocou suas
propostas. Foi falado sobre a importância das árvores no ciclo da água e como é
importante a sua preservação. Ouviu-se propostas, fez-se intervenções e debates. Os
estudantes refletiram, então, sobre como a água é utilizada em suas casas, o desperdício
e quais atitudes poderiam tomar para evitar esse desperdício. A partir destas discussões,
montou-se o batalhão defensor da água da turma do 1º ano que tem o objetivo de formar
cidadãos conscientes para que o futuro seja melhor e a água não venha a faltar. As
atividades deste batalhão iniciaram-se fazendo a seguinte experiência: plantou-se
algumas sementes em garrafas pet e acompanhou-se o seu crescimento, assim que
cresceram foram passadas para vasilhas individuais uma para cada aluno e mais duas onde
as dos alunos foram regadas de forma certa e as outras uma regada várias vezes ao dia e
a outra depois de plantada nunca recebeu agua, tudo por aproximadamente 50 dias. Com
este primeiro experimento pode-se perceber o quanto as sementes bem cuidadas se
desenvolveram melhor, e a que recebeu muita agua morreu rapidamente pelo excesso e a
que não recebeu água pela falta. Assim concluiu-se que a agua é muito importante, que
ela não deve ser consumida em excesso e nem em pouca quantidade, mas em doses
apropriadas para cada caso.
Palavras chave: Conscientização, Futuro, Água.
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Alfabetização consciente/plantar sonhos
Giovanna Aguiar Silva, Diego Henrique Alves Fonseca, Manuella Josefina De Sousa
Xavier, Adriana Mara Magalhães (Orientadora), Fernanda Nunes de Oliveira
(Coorientadora)
Escola Municipal Dona Lúcia Dias
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Agrárias
Este projeto iniciou com um momento de conversa entre professora e estudantes
do 1º ano. Foi falado sobre alguns temas importantes e consideráveis para serem tratados
num projeto investigativo. Os alunos falaram muito sobre a questão da destruição da
natureza. Decidiu-se então, em abordar esta questão inclusive com sugestões e ações de
todos. Todos gostaram muito da ideia de plantar árvores, pois todos sabiam da
importância desta pratica para o meio ambiente. Aproveitou-se para ressaltar esta
importância e mostrar que “plantar árvores” é plantar ideias, é cultivar futuro”. A partir,
deste momento, cada aluno passou a ter a responsabilidade de plantar e cuidar de uma
mudinha de árvore frutífera. O plantio e cuidado foi feito em garrafas pets, desenvolvendo
assim a importância de reutilizar materiais. Após esta primeira ação de plantar árvores,
deu-se continuidade ao projeto e desenvolvendo a ideia de um pomar na escola, pois é em
casa e na escola que formamos cidadãos conscientes. Até o presente momento, o pomar
está em andamento pois as crianças estão cuidando das mudas, para que se desenvolvam
e possam ser plantadas no local estabelecido dentro do espaço escolar. Conclui-se até o
momento que este projeto será executado com sucesso e participação efetiva de alunos,
professora e pais.
Palavras chave: Cidadania, Plantio, Respeito.
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O poder do vegetal
Thayná Moreira Souza, Nicolas Oliveira Silva Pereira, Pablo Henrique Medina
Teodoro, Júlia Antonia Pires (Orientadora), Daeni De Oliveira Silva Pereira
(Coorientadora)
Escola Municipal Geny Guimarães De Oliveira
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Agrárias
O presente projeto começou inspirado nos questionamentos de alunos do segundo
ano, turma onde estuda Thayna, Nicolas e Pablo, os autores deste projeto, que num dia
de aula mostraram-se curiosos em saber o porquê, todos os dias, antes de eles entrarem
para a escola, no Posto de Saúde do bairro Vila Suzana, tinha muitas pessoas na porta
esperando ele abrir. Atrelado a este questionamento, neste mesmo dia, a professora
iniciou o conteúdo "Vegetais", onde estudaram o tema: a importância dos vegetais para o
ser humano e outros animais. Os estudantes perceberam que uma das importâncias que o
vegetal tem é de servir como remédio para o ser humano. Surgiu então a ideia que todos
fariam, então, uma pesquisa no Posto de Saúde - UBS Unidade de Saúde José Rodrigues,
mesmo posto onde as pessoas ficam diariamente esperando consulta, para saber o motivo
que as pessoas estavam ali e se eles sabiam sobre o poder dos vegetais e se os utilizavam
como poder medicinal. Os resultados desta pesquisa mostraram, para a grande surpresa,
de todos, que cinco pessoas do Posto de Saúde, já haviam utilizado o chá das folhas de
chuchu para controlar a pressão arterial, duas pessoas utilizaram o ora-pro-nobis para
curar anemia e uma pessoa utilizava hortelã para curar da gripe e alívio dos gases. Os
alunos perceberam que os vegetais não só têm o poder de dar vitaminas para o nosso
corpo como também para curar as pessoas. Em concordância, foi levada para discussão
em sala de aula uma reportagem com o tema "Pressão alta pode ser hereditária e médico
alerta dos riscos" e pela passagem do dia vinte e seis de abril que é comemorado o dia
nacional da hipertensão arterial, os alunos e professoras fizeram uma mobilização na porta
da escola. Após, os alunos fizeram uma pesquisa sobre os benefícios e propriedades do
chuchu e resolveram fazer uma horta suspensa, horta no jardim da escola e plantar mudas
de flores para enfeitar a escola. Para ajudar neste trabalho, um funcionário da Emater foi
convidado a estar na escola para ensinar aos alunos como plantar, cuidados, onde plantar
e os tipos de solo adequado para o plantio. Depois alunos fizeram um livro de receitas
"Poder medicinal dos vegetais" e buscaram orientação de uma médica da cidade, sobre se
criança pode ter pressão alta e quais cuidados devem ter.
Palavras chave: Vegetal, Chuchu, Pressão Alta.
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Percepção dos moradores do povoado Alto da
Boa Vista sobre os impactos da exploração de
minério
Cecília Mariele Ferreira de Andrade, Julia Roberta Ferreira da Silva, Felipe Rodrigues
Faria, Márcia Alves da Silva (Orientadora), Márcia Suely Nardy Silveira
(Coorientadora)
Escola Municipal de Bela Vista
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Agrárias
A economia brasileira sempre teve uma relação estreita com a extração mineral.
Desde os tempos de colônia, o Brasil transformou a mineração - também responsável por
parte da ocupação territorial - em um dos setores básicos da economia nacional. Diante
disso, este projeto de pesquisa teve por objetivo investigar as percepções dos moradores
do povoado Alto da Boa Vista, Mateus Leme, Minas Gerais sobre a exploração do
minério que acontece na região e nas suas proximidades. Para isso, foram aplicados
questionários e feitas entrevistas com moradores do povoado. Responderam ao
questionário e entrevistas 42 pessoas da comunidade, sendo a maioria residentes a mais
de 5 anos no local, e do gênero masculino (73%). Os resultados mostraram que muitas as
consequências da atividade minerária no local, principalmente no que se refere à saúde
da população, vários casos foram relatados de enfermidades, devido principalmente à
poluição do ambiente. Os recursos naturais também foram considerados como alvo de
impactos da exploração de minérios, citando principalmente os córregos, a flora e a fauna.
Por outro lado, é notória a percepção de que a mineração movimenta economicamente a
região gerando empregos diretos e indiretos, além de subsídios para o município e o
aumento da população que vem em busca de novas oportunidades de emprego.
Palavras chave: Mineração, Alto da Boa Vista, Moradores.
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As plantações de flores no Povoado Alto da Boa
Vista: os olhares dos moradores
José Flávio de Melo, Stephany Gabrielle Ferreira, Victor Henrique de Morais, Márcia
Alves da Silva (Orientadora), Márcia Suely Nardy Silveira (Coorientadora)
Escola Municipal de Bela Vista
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Agrárias
O comércio de flores no Brasil tem atingido índices cada vez mais elevados nos
últimos anos. O poder aquisitivo dos brasileiros, ainda que em época de crise, aumentou
na última década e o consumo desse tipo de produto contribuiu para o acréscimo
considerável da produção, principalmente no Povoado do Alto da Boa Vista. Diante disso,
esta pesquisa teve por objetivo investigar quais são as percepções dos moradores do
Povoado Alto da Boa Vista, Mateus Leme, Minas Gerais sobre o crescente cultivo de
flores na região. Para isso, foram desenvolvidas pesquisas através de questionários (n=40)
e entrevistas, com a comunidade de modo a entender sobre a atividade econômica das
flores. Os resultados mostraram que a mão-de-obra empregada no cultivo de flores, são
em sua maioria feminina e que o cultivo vem crescendo muito a cada dia, ocupando,
inclusive, o espaço das plantações de hortaliças. Percebe-se que esta inversão de produto
de cultivo (de hortaliças para flores) se deve à preservação do solo, uma vez que as flores
utilizam muito menos reagentes químicos para se desenvolverem, causando menos
prejuízo à saúde dos trabalhadores, que estão em média a mais de 5 anos neste serviço.
Os resultados mostraram também que a produção de flores, principalmente das espécies:
rosas, tango, áster, gérbera e crisântemo, são destinada ao mercado nacional e sua maior
destinação são os polos de Belo Horizonte, Divinópolis e São Paulo.
Palavras chave: Flores, Alto da Boa Vista, Moradores.
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Processo até chegar ao queijo
Alline Viviane Barros Batista, Paulinea Ketlen Vieira França, Bianca da Silva
Nascimento, Alexandra de Castro Gonzaga (Orientadora)
Escola Municipal Manuel Braz
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Agrárias
Devido aos estudos dentro de sala de aula, veio à curiosidade por parte dos alunos
quanto à maneira de produção do queijo. Os alunos manifestaram tais interesses durante
as aulas de história, quando foi levado ao conhecimento deles que o queijo é considerado
patrimônio cultural do estado de Minas Gerais. Decidimos então por fazer o estudo de
como e feito o queijo. Este é um alimento muito apreciado e com diversas características
como: Texturas variadas, com olhaduras de diversos tamanhos, sabores e cores diversas.
Entre outras caraterísticas é um alimento gostoso e muito rico em proteínas, lipídios,
carboidratos, sais minerais, cálcio, fósforo e vitaminas, entre elas A e B. O objetivo do
projeto foi entender e mostrar como é confeccionado o queijo artesanal, identificando
como se dá a transformação dos ingredientes utilizados. Foi utilizado na fabricação do
queijo 6 litros de leite de vaca, 5 ml de coalho industrializado,3 colheres (de sopa) de sal,
o queijo foi feito no ambiente escolar utilizando devidamente todas as regras de higiene
e limpeza. Durante as etapas de produção do queijo trabalhando em equipe os alunos
puderam observar e perceber as transformações ocorridas com os ingredientes utilizados,
fazendo assim suas próprias analise e conclusões sobre o processo de produção do queijo,
os alunos tiveram a oportunidade de degustar a massa antes da finalização do queijo. O
queijo após a finalização apresentou as seguintes características: Prensado, consistência
macia, sabor suave e cor interna e externa branco-creme; sua crosta é lisa, fina e tem
formato cilíndrico e peso entre 1 e 1,1 mais apreciado para acompanhar sobremesas. Pode
ser observado ao final do processo que o queijo é um alimento muito gostoso, mas que
para ser comprado o valor às vezes parece ser alto porem os alunos pôde perceber que o
gasto com matéria prima também é alto, e que é uma técnica trabalhosa por isso o valor
cobrado pelo produtor parece alto, mas vale a pena pois é um alimento além de saboroso
muito rico em vitaminas.
Palavras chave: Processo do Queijo, Criação do queijo, Queijo.
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Terra na mão
Gustavo Silva Ramos Oliveira, Mário Henrique Alves Coelho, Flávia Isabella Pereira
de Souza, Wilmar Obeid Oliveira Salomão (Orientadora), Valéria Dias Soares e Silva
(Coorientadora), Fabiana Gomes de Sales(Coorientadora)
UMEI Dona Carmita
Educação Infantil
Ciências Agrárias
O projeto “Terra na mão” teve o objetivo de conduzir ações e entender a
importância do cultivo de frutas a partir da atividade de plantar, cuidar e colher, além de
valorizar
as
práticas
campesinas,
através
dos
eixos
temáticos:
água/vida/terra/trabalho/alimentação/saúde/meio ambiente, uma vez que estes
aprendizados quebram as barreiras escolares, chegando aos familiares. Diante disso tudo,
este projeto construiu um “mini-horto” dentro da UMEI “Dona Carmita”, onde estão
sendo preparadas mudas de árvores frutíferas e não frutíferas para a distribuição à
comunidade, permitindo contribuir no reflorestamento do nosso meio ambiente. As
crianças juntamente com orientador e coorientadores fizeram a demarcação das áreas do
plantio; preparação do solo; utilização de fertilizantes orgânicos; controle de pragas do
solo; seleção de mudas frutíferas; plantação das mudas; irrigação durante toda semana
utilizando água reaproveitada das chuvas; aragem da terra próxima às mudas e
nivelamento de terra em plantas descobertas; colocação de adubos orgânicos; colheita
obedecendo ao período de maturação das frutas; higienização junto às cantineiras e
consumo das mesmas; substituição das mesmas por novas mudas. Os resultados
permitiram a percepção de questões como: “o campo e a cidade estão interligados;
disponibilização de diferentes tipos de solo; nutrientes que as frutas proporcionam para
saúde; um verdadeiro laboratório a céu aberto para os estudos da “não utilização” de
agrotóxicos”. Questões estas que assim tornam o conhecimento a melhor ferramenta para
o manejo sustentável, podendo proteger o meio ambiente sem parar qualquer tipo de
produção alimentar.
Palavras chave: Pomar, Horto, Irrigação.
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Na minha escola tem uma horta
Josué de Paulo Campos, Danielle Ferreira da Silva, Manoella Pereira Basto, Karolina
Kelly Salomão Oliveira (Orientadora), Flaviane Ribeiro de Assis (Coorientadora),
Cristiane dos Santos Silva (Coorientadora)
UMEI Dona Carmita
Educação Infantil
Ciências Agrárias
O projeto tem como objetivo criar uma consciência da alimentação saudável;
entender o processo do plantio em diferentes solos e contato com o mesmo, plantar,
cuidar, colher; compreender a relação entre solo, água e nutrientes; degustação de
diferentes alimentos e nomeá-los, conscientização sobre o uso indiscriminado do
agrotóxico, sensibilização das famílias em cultivarem hortaliças em suas residências. Foi
realizado a experiência do feijãozinho para uma breve pesquisa quanto ao plantio de
sementes; em seguida receberam sementeiras e sementes de variados tipos de verduras,
legumes e hortaliças que foram semeadas e cuidadas até que crescessem; depois preparouse o solo em canteiros maiores com terra e adubo orgânico; respeitando o tempo de cada
muda. Em seguida, transplantou-se nesses canteiros as mudas da sementeira; durante esse
tempo, foi colocando adubos orgânicos, observando pragas do solo e combatendo-as,
arando a terra próxima às mudas e irrigando com reaproveitamento de água das chuvas.
Logo em seguida, foi feita a colheita, respeitando o tempo de cada produto, e a
higienização das mesmas (Nesta etapa foi solicitado auxílio às pessoas que preparam a
merenda escolas), tal ação proporcionou maior variedade à merenda escolar da UMEI
Dona Carmita. Foram feitos planejamentos para alternância na plantação e rodízio do
plantio de mudas para sempre se ter as sementes “semente/mudas/produto/consumo”. As
próximas etapas deste projeto, será a compostagem dos restos de alimentos e cascas não
consumidas. A partir deste projeto, foi abolido o lanche não saudável trazido de casa e
hoje na escola consome-se somente alimentos saudáveis. Além do aumento na frequência
há relatos de pais informando que crianças estão sendo autores de hortas construídas em
suas próprias residências e que elas estão estimulando o consumo consciente de
alimentação saudável, multiplicando o plantio de hortas e fazendo assim uma alimentação
saudável em suas famílias.
Palavras chave: Horta, Alimentação, Compostagem.
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A disciplina dentro da escola-código de
convivência escolar
Luna Izidório Goulart, Maria Eduarda da Cunha, Lucas Rocha dos Santos, Cleide Nilza
Cândido (Orientadora), Flaviane Ribeiro de Assis (Coorientadora), Fernanda Cristina
Braga Pereira (Coorientadora)
Escola Municipal Dona Lúcia Dias
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Sociais Aplicadas
O Projeto A disciplina dentro da escola – Código de Convivência Escolar,
apresenta-se como tentativa 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, construído pelos alunos,
por meio de pesquisas, debates, diálogos e atividades específicas entre todos os
envolvidos, levando em conta seus anseios, desejos e experiências. Pretendeu-se com este
projeto introduzir as questões relacionadas aos direitos humanos, estimular nos alunos da
Escola Municipal Dona Lúcia Dias o sentimento de pertencimento ao ambiente escolar,
e o fomento à necessidade de se organizarem dentro dos espaços escolares e fora dele,
ressaltando a necessidade do respeito às regras. Permitindo a todos os envolvidos o direito
de serem conhecedores dos seus direitos e dos seus deveres como cidadãos. O projeto
também contemplou a construção de um Código de Convivência Escolar que possibilitou
aos alunos, professores e demais participantes da comunidade escolar, a organização
dentro dos espaços escolares e fora dele, por meio do respeito às regras, da ética e do
respeito aos direitos humanos, visando torná-los conhecedores dos seus direitos e dos
seus deveres que possuem como cidadãos, participando dos processos democráticos que
ocorrem no âmbito escolar.
Palavras chave: Disciplina, Direitos, Deveres.
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Amaciante de roupas caseiro
Gabriela Marques Martins, Ana Gabriela Aparecida De Oliveira Veloso, Luiz Augusto
Candido Maia, Tânia Márcia Faria Carvalho e Sousa (Orientadora), Jane Batista de
Sousa Siqueira (Coorientadora)
Escola Municipal Helen Jaqueline de Souza
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Sociais Aplicadas
Toda a problematização deste projeto está relacionada a produção de um potente
e eficaz amaciante de roupas caseiro. A ideia e pesquisa se deram após termos estudado
em sala de aula o tema "água e higiene" e assim surgiu dentre outras, a curiosidade de
descobrir uma forma de deixar as roupas macias e cheirosas sem gastar muito dinheiro.
A partir daí, passamos, juntamente com os demais estudantes da nossa turma, a estudar e
pesquisar sobre uma forma de economizar nas compras de material de limpeza e higiene
das nossas famílias e ainda sobre a possibilidade de desenvolver um amaciante caseiro
para contribuirmos com a economia e melhorarmos a renda doméstica das nossas
famílias. Após vários experimentos e testes. O amaciante foi desenvolvido usando água,
essência e uma mistura para amaciante. O resultado foi satisfatório devido o rendimento
da produção e foi produzido cerca de 16 litros de quantidade. O amaciante produzido
pode ser comercializado num valor de R$ 4,45 reais, tendo cerca de R$ 48,10 reais de
lucro. Concluiu-se com a produção do amaciante que este pode contribuir para a
economia da limpeza doméstica, além da possibilidade de aumentar a renda familiar caso
seja fabricado e comercializado pelas famílias num ato de empreendedorismo.
Palavras chave: Pesquisa, Experimento, Fabricação.
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Mateus Leme e sua história
Vitória de Carvalho Silva Barbosa, Sthefany Kelly Ferreira Costa, Yasmim Gomes
Moreira, Alice Pinheiro Cunha (Orientadora), Clésia Dias (Coorientadora)
Escola Municipal Manuel Braz
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Sociais Aplicadas
Mateus Leme é uma cidade, com aproximadamente 35 mil habitantes e que apesar
de várias transformações no decorrer dos anos conserva em sua história tradições e
culturas. Apresenta riqueza ambiental caracterizada por espaços como a Serra do
Elefante. A Matriz de Santo Antônio de estilo barroco e no seu interior rococó, fundada
no início do século XVIII teve sua construção concluída no ano de 1790, pelo mineiro
escultor, entalhador e arquiteto Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho,
que tinha esse nome devido a doença degenerativa, que comprometeu pés, mãos e outras
partes do corpo. Conhecer a história da cidade em que se mora é uma importante pesquisa
a ser feita, diante disso esse projeto teve por objetivo leva os alunos a conhecer a cidade
e sua história, tradições tais como Cavalhada, Festa dos Padroeiros Santo Antônio e São
Sebastião, e o Congado, que a população juntamente com as autoridades locais mantém
viva até os dias atuais. Para essa aprendizagem acontecer fizemos visitas a espaços da
cidade como conjunto Nardelli, Praça da Matriz, Praça da Criança, Prefeitura Estação
ferroviária, Fórum, casas antigas e seus moradores. Nesse interim os alunos tiveram a
oportunidade de conhecer e entrevistar uma das mais antigas moradoras da cidade e
grande conhecedora de sua história, (dona Edwirges). E também tiveram um momento
onde puderam conhecer a prefeitura e o Prefeito dos dias atuais o senhor Júlio Fares onde
o mesmo conversou com os alunos relatando fatos relevantes da sua vida como morador
de Mateus Leme e agora como Gestor do Município. Acreditamos que por meio desse
Projeto, conseguimos levar nossos alunos a um conhecimento real, da cultura, crença e
tradições existentes em nosso município.
Palavras chave: Mateus Leme, História, Cultura.
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A humanidade em busca da vida eterna
Isaac de Freitas Mageste, Bianca Fonseca Batista, Vitória Aparecida Carvalho
Rodrigues, Jordana Ribeiro Garcia (Orientadora), Márcia Suely Nardy Silveira
(Coorientadora)
Escola Municipal de Bela Vista
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Humanas
Muito se pode dizer sobre as heranças deixadas dos povos egípcios à humanidade.
A crença nos Deuses e na vida eterna, levaram os egípcios a fazerem construções de
edificações, que até hoje são fontes de pesquisa para historiadores e que a cada descoberta
revela a crença na vida eterna, através do processo de mumificação dos corpos. Diante
dessas características históricas e culturais intrigantes, essa pesquisa teve por objetivo
conhecer o modo de vida dos egípcios e com isso relacionar o conhecimento deles com a
atualidade, principalmente no que se refere ao processo de mumificação. Foram feitas
pesquisas bibliográficas que mostraram que ainda persiste nas ciências o
desenvolvimento de técnicas de conservação do corpo humano, como a Criogenia.
Através desta técnica, corpos de pessoas que sofreram de uma doença sem cura na
atualidade, passam por processos de congelamento (criogenia) através de substancias
químicas, como o Nitrogênio. O corpo permanece, então, congelado até que se descubra
a cura. Mas ainda, não se pode afirmar quais as consequências do processo inverso. Só o
futuro nos revelará.
Palavras chave: Mumificação, Pesquisa, Criogenia.
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De Olho no Globo
Paulo Henrique Alves Guimarães, João Augusto Martins Maia, João Ricardo dos
Santos, Viviane Mayra de Andrade Carvalho Silva (Orientadora), Anne Gabrielle Alves
Souza Chaves (Coorientadora)
Escola Municipal Dona Lúcia Dias
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Linguística, Letras e Artes
Os jornais são um dos meios de comunicação que mais temos acesso atualmente.
Mesmo com o crescimento da divulgação de informações através da internet, no Brasil
ainda há uma grande tiragem dos jornais impressos. Presenciamos na última década a
popularização do acesso a esse suporte. Observando a iniciativa de outras escolas de criar
um jornal com notícias da escola, decidimos criar o nosso. O jornal da Escola Municipal
Dona Lúcia Dias foi intitulado como: "De Olho no Globo". Este traz notícias da escola e
da comunidade mateuslemense. Decidimos por um jornal mural, uma vez que esse
permite no ambiente escolar maior alcance e menos custos para leitura de todos, Além de
ser mais sustentável. O jornal tem notícias sobre as festas que a escola promove e
reportagens com a direção. Temos uma coluna de entretenimento e outra com
informações sobre a escola. Sua regularidade de publicação é semestral. Os textos, a
diagramação, os desenhos e a montagem são todos feitos pelos alunos do 3° ano. O jornal
possibilitou a vivência da rotina de um jornal, a saber: redação, revisão e diagramação.
Realizamos entrevistas com a direção da escola sobre as obras realizadas na escola,
levamos ao conhecimento da comunidade escolar curiosidades sobre a vida e o corpo
humano e ainda ofertamos uma prazerosa leitura das tradicionais quadrinhas. Estudamos
os componentes do jornal e exercitamos o reconhecimento de suas partes em jornais de
ampla circulação. Produzimos reportagens e notícias, diagramamos, editamos,
digitalizamos e imprimimos. Desenvolvemos estratégias no processo criativo com uso de
tecnologias e ferramentas de designer. Realizamos todo o processo na escola, com
exceção da impressão.
Palavras chave: Jornal, Escola, Mural.

45

Anais da 1ª Feira Mineira de Iniciação Científica
Mateus Leme, 16 a 18 de agosto de 2017

FEMIC Jovem
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Nióbio: o metal dos metais
Luís Antônio de Souza e Sousa, Davi Duarte Lages Chaves, Luiz Henrique Gomes
Apolinário, Dênnia Roberta Maria de Oliveira (Orientadora), Lorenna Santos Batistioli
(Coorientadora)
COENSFA – Cooperativa Educacional Nossa Senhora de Fátima
Mateus Leme, Minas Gerais
Anos Finais do Ensino Fundamental
Ciências Exatas e da Terra
Nióbio foi um metal descoberto por Charles Hatchett em 1801, ele é o mais leve
dos metais refratários e é utilizado principalmente em ligas ferrosas. O Brasil possuí a
maior das reservas desse metal no mundo (cerca de 98%), mas é muito pouco aproveitado
no país. Nosso objetivo foi pesquisar e relatar a população sobre as possibilidades para a
economia e as vantagens em relação a outros metais. No resto do mundo, ele está sendo
utilizado para compor peças de automóveis, turbinas de aeronaves a jato, além de sua
utilização como liga em aço inoxidável.
Palavras chave: Nióbio, Brasil, Economia.
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Projeto “Aprendendo com as ciências e
praticando com a higiene”
Ricardo Augusto Oliveira Lopes, Lorrany Alves Bueri Pires, Maria Eduarda Alves dos
Santos, Ângela Aparecida Salgado Silva (Orientadora)
Escola Estadual Prefeito Zico Paiva
Sete Lagoas, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Ciências Exatas e da Terra
Acredita-se em uma educação que se preocupe com a formação integral do sujeito,
incluindo aspectos teóricos e práticos, pensando nas potencialidades dos mesmos
considera-se importante que estes adquiram conhecimentos teóricos e empíricos. A escola
tem papel fundamental na vida do indivíduo: sua formação para a cidadania. Segundo a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), em seu artigo 3o, inciso
I, um dos princípios do ensino é garantir a igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola. Portanto, garantir formas de aprendizado que motivem o aluno e
que facilitem a aquisição de conhecimentos, de modo que o estudante obtenha um
resultado satisfatório, é também uma maneira de garantir a permanência desse aluno na
escola e, consequentemente, permitir-lhe dar continuidade a seus estudos, o que está
contemplado na LDB, tanto no Art. 22o, como no Art. 35o, inciso I. E ainda adequar o
material didático às especificações e às necessidades do aluno é uma forma de valorizar
as experiências que ele traz de sua vida extraescolar, viabilizando uma metodologia que
estimule sua criatividade, o que é contemplado nos Art. 3o, inciso X e 36o, inciso II. A
Química pode ser o instrumento pelo qual a educação deve ser vista como um processo
de permanente aprendizagem que valoriza as diversas formas de conhecimento e forma
cidadãos com consciência local e planetária. De acordo com a concepção de
sustentabilidade disseminada no século XXI, é de suma importância convidar o aluno a
ter um posicionamento crítico de ideias e atitudes sobre o assunto. O aluno necessita
associar a quais reflexos estamos expostos, vivendo em um mundo consumista e
totalmente voltado para a economia de mercado. Assim, idealizou-se a fabricação de
produtos de uso na higiene pessoal, utilizando a laranja kinkan, como forma de auxílio na
aprendizagem e ao mesmo tempo promovendo a motivação pelo estudo das Ciências da
Natureza.
Palavras chave: Escola, Educação, Aprendizagem.
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Eu, meu bairro, minha escola e a matemática
Bruna Vitória da Silveira, Tayrine Costa dos Santos, Maria Eduarda Fernandes Pereira,
Aurea Helena Costa Melo (Orientadora), Loyane Cristine Cafieiro Monteiro
(Coorientadora)
Escola Municipal José Elias da Costa
Pedro Leopoldo, Minas Gerais
Anos Finais do Ensino Fundamental
Ciências Exatas e da Terra
Durante o processo de escolarização a juventude se depara com diversas
disciplinas no currículo escolar e muitas são alvo de dificuldade e dúvida entre os alunos.
Uma das que se destaca como algo difícil de se aprender é a matemática. Aparentemente
distante da vida cotidiana o conteúdo de matemática parece não contribuir na
compreensão de nossa história e de nós mesmos, sempre isolado do passado, sem
relacionar com o tempo presente e o tempo que virá; aprende-se matemática apenas no
âmbito escolar por meio de trabalhos, atividades do livro e avaliações complexas.
Entretanto, muitos educadores afirmam que a matemática não pode ser considerada uma
ciência dissociada da realidade, a matemática faz parte do mundo dos estudantes. Nesse
sentido, os alunos deveriam enxergá-la e vivenciá-la em várias situações de seu dia –adia. A presente pesquisa busca portanto, identificar se é possível adquirir o conhecimento
matemático em sala de aula e utilizá-lo como meio de estudos referente ao bairro em
que moramos e se este conhecimento nos fornece ferramentas para mudanças de atitudes
e competências que possam nos ajudar a constituir um conhecimento mais amplo
propiciando o exercício da cidadania de forma crítica e inovadora , visto que é por meio
do lugar onde se vive que são construídas as primeiras realidades em que os alunos se
referenciam como hábitos, modos de falar, vestir e na formação de uma identidade
própria. A fim de desenvolver um resgate a história do lugar e a valorização da memória
de seus moradores, o trabalho aborda, portanto, de modo quantitativo e qualitativo
elementos presentes no bairro selecionados por meio de pesquisa de campo que
estabelecem um diálogo entre a matemática e nós mesmos.
Palavras chave: Matemática, Bairro, Nossa Escola.
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O Nosso Radar Indicador de Velocidade
Horhana Silva Barbosa, Milena dos Santos Lopes, Luiza Stefany de Souza, Pedro
Gustavo de Sousa Rosa (Orientador), Francisco Elias Lopes Filho (Coorientador)
Escola Estadual João Rodrigues da Silva
Prudente de Morais, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Ciências Exatas e da Terra
O projeto que propomos é intitulado “O nosso simulador de radar indicador de
velocidade” e estará em desenvolvimento para criar um vínculo entre a tecnologia e
automação na diminuição dos acidentes no trânsito. O objetivo central do nosso trabalho
é apresentar para as pessoas como é o sistema de funcionamento do radar indicador de
velocidade e com isso tentar criar o nosso próprio radar. Ao final do projeto será criado
um arquivo para conscientização sobre a educação no trânsito onde trará anotações, dicas,
alguns tópicos sobre o nosso projeto, algumas anotações sobre os meios que utilizamos
para o desenvolvimento do trabalho e formas de viver bem no trânsito das grandes cidades
controlando o fluxo e a velocidade.
Palavras chave: Radar, Velocidade, Tempo.
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Mineral serpentinito: fonte alternativa para
fertilização do solo
Erica Sabrina de Oliveira, Laryssa Cristina Araújo Santos, Vanessa Carvalho Silva,
Francisca Junia Macieira (Orientadora), Heloísa Alves Braga (Coorientadora)
Escola Estadual Joaquim Correa
Juatuba, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Ciências Exatas e da Terra
O solo é uma fonte nutricional do qual as plantas necessitam para seu
desenvolvimento, de acordo com as variedades e concentrações de nutrientes nele
encontrados é possível classificá-lo como fértil - quando a quantidade/variedade de
nutrientes é suficiente para suprir a necessidade da planta; ou pobre - quando estes não
são suficientes para suprir a necessidade da planta. Com base nas pesquisas realizadas,
observou-se que a maior parte do solo brasileiro tende a ser ácido, sendo que esta acidez
pode se elevar devido a práticas agrícolas inadequadas ou até mesmo pela presença de
alumínio e manganês em níveis altos, além da deficiência de cálcio, magnésio e fósforo.
Para obter a eficiência na capacidade produtiva das plantas em áreas que apresentam
acidez é necessária a correção ou neutralização do solo, para tanto o uso de rochas
calcárias vem sendo apresentada por alguns autores como um método em destaque para
essa correção, por levar a uma redução do uso de fertilizantes industriais que, se usados
por um determinado tempo, podem provocar impactos negativos, como a eutrofização
das águas. Foi colocado por Julius Hansel que o uso do pó de rochas teria efeito
semelhante ao dos fertilizantes industriais e agiria sem desequilibrar o meio, além de ter
menor custo e restituir nutrientes para as plantas. Partindo deste pressuposto,
identificamos que a rocha serpentinito poderia ser uma alternativa para a fertilização das
plantas, por ser encontrada em grande parte do território brasileiro e apresentar em sua
composição altos valores de magnésio e silício, que poderiam contribuir para a
disponibilidade dos nutrientes de forma mais equilibrada, assim a elegemos como alvo de
nosso estudo.
Palavras chave: Rochagem, Fertilização, Serpentinito.
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Do abstrato ao concreto: utilizando a
criatividade dos alunos para dar forma aos
modelos atômicos
Isabelle Lopes Bermudes, Luisa Silva da Costa, Kailany Bolzoni Damiani, Greice
Conrad Rodrigues Sedrez (Orientadora)
Colégio São José
Pelotas, Rio Grande do Sul
Anos Finais do Ensino Fundamental
Ciências Exatas e da Terra
Tem-se observado a emergência em relação a melhoraria do ensino de ciências,
como forma de torna-lo mais atrativo, facilitando a construção do conhecimento por parte
dos alunos do ensino fundamental, estimulando sua busca pela aprendizagem
significativa. Por isto foi pensando em desenvolver com os alunos do oitavo ano da Escola
São José Pelotas-RS na disciplina de química, um planejamento de alternativas didáticas
que facilite e estimule o aprendizado dos alunos em relação à evolução atômica, a partir
da alquimia até os modelos atômicos aceitos didaticamente para este período, com o
propósito de facilitar a concretização do conhecimento abstrato da química, propiciando
a melhoria na visualização e compreensão dos conceitos, além o estímulo à busca da
apropriação da linguagem científica. Foi realizado em sala, a primeira tarefa que se
baseou na visualização do filme Harry Potter e a pedra filosofal, para que os alunos
respondessem ao questionamento: Harry Potter era um bruxo ou um químico. Auxiliados
a isso a partir de um vídeo passado em sala, o conceito de alquimia foi aprendido,
associados aos temas, elixir da longa vida, a pedra filosofal e a transmutação da matéria,
procurando assim facilitar o entendimento desse conceito na evolução atômica. Posterior
a este momento, foi pedido que os alunos se dividissem em grupos e utilizando a massinha
de modelar, necessitavam diferenciar os modelos de Dalton, Thonsom, Rutherford e
Bohr, a partir de suas estruturas. Resultando em aulas dinâmicas e criativas, onde os
alunos evidenciaram o a partir do contexto trabalhado, a observação dos conceitos,
elaborando ideias a partir da manipulação e representação, sendo possível refletir acerca
das evidências postas em prática.
Palavras chave: Modelos atômicos, Concretização, Massa de modelar.
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O cotidiano aliado a apropriação da linguagem
científica
Ana Flavia Peres, Davi Gonçalves Sousa, Isabella dos Santos Noguez, Greice Conrad
Rodrigues Sedrez (Orientadora)
Colégio São José
Pelotas, Rio Grande do Sul
Anos Finais do Ensino Fundamental
Ciências Exatas e da Terra
A partir do momento em que se fala em inovação como forma de melhora em
relação a aquisição do conhecimento, principalmente para os alunos do ensino
fundamental, onde fica importante destacar seu primeiro contato com a disciplina de
química, surge a vontade de incentivar os alunos para que construam seu conhecimento
baseado por investigação, onde o aluno busca as informações que irão facilitar a reflexão
e o ensino se construirá de forma mais direcionada e significativa, como forma de auxílio
para solucionar problemas, sanando dúvidas que enfrentamos no cotidiano. Sendo assim
foi pensado em buscar ideias básicas provenientes nos rótulos, para construção dos
conceitos e apropriação da linguagem científica, como forma de estimular a alfabetização,
vinculada ao uso da tecnologia, para levar a informação.
Palavras chave: Leitura de rótulos, TIC’s, Linguagem científica.
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Da produção de doce à reciclagem da casca do
ovo: Sua relação com o complemento alimentar
à base de cálcio para alunos de baixa renda
Matheus Moro Moutinho, Thiago Moro Moutinho, Otávio Oliz Macedo, Greice Conrad
Rodrigues Sedrez (Orientadora), Joseane Pasqualli do Amaral (Coorientadora)
Escola de Ensino Médio Sesi Eraldo Giacobbe
Pelotas, Rio Grande do Sul
Ensino médio e/ou técnico
Ciências Exatas e da Terra
Uma tradição a qual faz parte a identidade da cidade, continua sendo estimulada
em grande escala, Pelotas, a cidade do Rio Grande do Sul, que possui uma população de
327.778 habitantes, sendo a terceira cidade mais populosa do estado agregam qualidade
e valor aos produtos fabricados, na forma de doce. O nome do município, teve origem
nas embarcações de varas de corticeira forradas de couro, usadas para a travessia dos rios
na época das Charqueadas. A origem da produção dos doces na cidade teve influência de
Portugal, país onde era intensa a produção de guloseimas, a partir da década de 1920,
onde a tradição doceira foi sendo divulgado em todo Brasil, deixando de ser restrita ao
interior dos casarões. Com a contextualização que salienta a história da cidade, a história
dos doces e a possível re-utilização das cascas dos ovos, serviram de motivos para a
realização da pesquisa. Com a política dos 3’R, destaca-se a importância em destinar um
fim ao lixo proveniente da produção de doce, com a redução, reciclagem e reutilização
da casca do ovo. A criança deve receber alimentos adequados: de qualidade, baixo custo,
fácil aquisição, maior disponibilidade local e já de uso habitual em suas regiões e cujo
preparo seja livre de contaminação. Os alimentos complementares devem ser ricos em
energia e nutrientes (particularmente ferro, cálcio, zinco, vitaminas A e C e ácido fólico).
Devem ser apresentados em quantidade e consistência próprias para a idade da criança e
sem excessos de sal e condimentos. Com isto, foi identificada a presença de alguns
minerais nas cascas dos ovos, onde estas, apresentarão funções essenciais em nosso
organismo, para a manutenção da vida, como a presença do cálcio, que possui função na
construção e manutenção de ossos e dentes e sua falta poderá ocasionar depressão,
irritabilidade, unhas fracas, até mesmo artrite. Sendo assim, foi pensado transformar a
casca do ovo em uma farinha para que seja repassada para a merenda escolar, na forma
de complemento alimentar, onde os alunos irão aproveitar-se dos benefícios que estes
nutrientes irão trazer para a saúde e, com auxílio de um profissional da área da nutrição,
será feito o acompanhamento, para que seja usado a quantidade adequada dos nutrientes
na alimentação diária e o relato dos resultados obtidos.
Palavras chave: Casca de ovo, Reciclagem, Empreendedorismo social.
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Polímero de caseína: Um recurso didático
aplicado na construção de sólidos geométricos e
de modelos de átomos
Laura Feijó da Silva, Greice Conrad Rodrigues Sedrez (Orientadora)
Escola de Ensino Médio Sesi Eraldo Giacobbe
Pelotas, Rio Grande do Sul
Ensino médio e/ou técnico
Ciências Exatas e da Terra
Ressalta-se a importância de se construir um conhecimento mais concreto,
abordando conceitos que perpassam pelo cotidiano, trazendo experiências mais
significativas a todos. Destacando o assunto meio ambiente, pretende-se identificar
alternativas que gerem um menor número de resíduos. A partir disso, evidencia-se a
importância de achar alternativas que diminuam a quantidade de lixo que é descartado na
natureza, procurando encontrar medidas que amenizem essa problemática, entendendo
assim que pequenas atitudes toda diferença no momento de reduzir sua quantidade. Já se
tratando de plásticos, notamos que sua palavra refere-se a algo moldável, sendo que para
sua extração e refinação, utilizam-se processos que poluem o meio ambiente. Notou-se
então a importância deste projeto de pesquisa, que irá produzir plástico de uma maneira
mais natural, prevendo ocasionar assim maior impacto em relação ao que está sendo
aprendido e menor impacto a natureza, para pós descarte, se houver a necessidade.
Pensou-se, então em desenvolver um polímero feito da caseína do leite para que seja
utilizado na construção de sólidos geométricos e na construção de modelos de átomos
para facilitar a compreensão do aluno frente aos conceitos abstratos que necessitam ser
desenvolvidos pelos professores dessas disciplinas.
Palavras chave: Polímero, Caseína, Meio Ambiente.
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FAMS (Filtro de Água Móvel Sustentavel)
João Teixeira dos Reis, William Lopes Cardoso, Gabriel Bast Alves, Greice Conrad
Rodrigues Sedrez (Orientadora)
Escola de Ensino Médio Sesi Eraldo Giacobbe
Pelotas, Rio Grande do Sul
Ensino médio e/ou técnico
Ciências Exatas e da Terra
O filtro é focado em várias formas de purificação da água, entre as quais são
polipropileno, carvão ativado e lâmpada ultravioleta que segundo estudos biográficos são
muito eficazes e purificam cerca de 99% da água imprópria, tornando-a potável. O
objetivo deste projeto é apresentar uma alternativa sustentável de reuso da água para
auxiliar as comunidades de baixa renda em condomínios populares, com o intuito de
diminuir o consumo deste recurso natural. Decidimos desenvolver um filtro móvel
totalmente sustentável de fácil uso e com grande eficácia, foi desenvolvido 3 métodos de
filtragem da água, focados em diferentes áreas; o filtro é formado por dois cilindros, no
primeiro recipiente contém um filtro que retira impurezas mais densas e maiores, logo
após, passa para o filtro focado em transformar a água em insípida e inodora, e no segundo
recipiente, um filtro que elimina as bactérias existentes na água. Tudo isso de forma
rápida e prática. A razão do desenvolvimento deste projeto centra-se na necessidade de
reaproveitar a água e purificá-la, uma vez que é um recurso é esgotável e sua escassez
pode causar grande impacto ambiental e econômico, principalmente nas populações
urbanas de baixa renda. Este sistema é projetado para ser utilizado em residências urbanas
de comunidades de baixa renda, em um processo integrado que tem como fonte de energia
um gerador de energia eólica que será desenvolvido a partir de materiais de baixo custo
e reciclados. 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: Filtro de água, Escassez, Sustentabilidade.
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O potencial antimicrobiano e antifúngico de
amostras do cacto xique-xique (Pilosocereus
gounellei) visando o seu uso medicinal
Deyse Maria Dantas Moura, Sara Aline Silva dos Santos, Jésu Costa Ferreira Júnior
(Orientador)
Instituto Federal de Alagoas - Campus Maceió
Maceió, Alagoas
Ensino médio e/ou técnico
Ciências Exatas e da Terra
A pesquisa consiste em analisar a presença de atividade antifúngica e
antimicrobiana do Pilosocereus gounellei - extraídos através de remaceração etanoica em cepas das bactérias Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa
e do fungo Candida albicans. Objetivo este, formulado devido ao estado de degradação
no qual a espécie nativa se encontra e aos impactos causados pelos efeitos colaterais de
alguns antibióticos utilizadas para o tratamento das doenças causadas por estes microorganismos à saúde humana. De forma que, com resultados positivos referentes a essa
atividade, o extrato da planta possa ser utilizado para integrar ou substituir alguns
antibióticos no tratamento dessas doenças, visando a ausência desses efeitos colaterais,
sendo as amostras coletadas no município de Igaci, Alagoas, Brasil. O procedimento
experimental utilizado nos ensaios antimicrobianos in vitro foram feitos mediante à
metodologia de difusão em disco, descrita por Kirby-Bauer, em triplicata. A análise foi
feita com o cacto dividido em caule, flor, fruto e raiz, sob a concentração de 500mg/mL
e constatou-se que estes não apresentam potencial para inibição da Staphylococcus
aureus. Contrariamente à Pseudomonas aeruginosa, que a raiz apresenta potencial
inibitório, porém inviável, sabendo-se que o halo de inibição formado foi diminuto em
comparação com halo do antibiótico de primeira ordem utilizado. Então, de acordo com
os dados estudados na literatura e a composição mineral do cacto, segundo Germano et.
al. 1999, espera-se que os extratos do P. gounellei apresentem propriedades para coibir
os micro-organismos E. coli e C. albicans.
Palavras chave: Uso medicinal, Pilosocereus Gounellei, Antimicrobiano.
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Mamonas
André Luis de Jesus Ferreira, Gean Carlos França Ramos, Caio César Bernardo Freire,
Diego César Antunes(Orientador)
Escola Estadual Elias Salomão
Mateus Leme, Minas Gerais
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Biológicas
É de conhecimento geral que as mamonas não passam de plantas, mas ao contrário
do que muitos pensam é de se discutir sua importância. Mas como ela nos pode ser útil?
Apesar de muitos desacreditarem de seu valor, ela pode se certo modo nos ajudar bastante.
Esses experimentos têm como base dar novas ideias sobre produtos que pode-se fazer
com plantas, que não são tão conhecidas, nesse caso a mamona, buscando novas ideias
sobre essa planta. Nesse experimento buscamos tomar conhecimentos sobre a mamona.
Essa planta pertence à família das euforbiáceas. Um dos seus populares nomes são:
mamoneira, palma-Christi, carrapateiro e rícino. Essa planta é formada por folhas grandes
palmadas e frutos meio redondos com espinhos e que tenham três sementes no lado de
dentro. As folhas dessa planta são diferentes, usadas para tratar hemorroidas. O seu
principal produto derivado é o óleo de mamona, também chamado óleos de rícino ele é
utilizado na regularização intestinal e também tem ação purgante. Para unhas descamadas
e cutículas secas. Fortalece os cabelos e previne as rugas. Embora seja usado na medicina
popular como purgativo, este óleo possui largo emprego na indústria química devido a
uma característica peculiar: possui uma hidroxila (OH) ligada na cadeia de carbono. A
semente é tóxica devido principalmente a uma proteína chamada ricina, que quando
purificada é mortal mesmo em pequenas doses. O óleo é de difícil digestão (provoca
diarreia), mas o maior risco na ingestão da semente é a toxinaricina. Mais de três sementes
podem matar uma criança; mais de oito, um adulto. Em virtude dos fatos mencionados,
conclui se que as mamonas podem sim ser vantajosas tanto a questão de beleza ou saúde,
mas tendo em vista dos argumentos apresentados pode dessa forma também ser letal a
nossa saúde, portanto observa se que é necessário entender bem o funcionamento de toda
a experiência de modo que possa usufruir melhor de seus pontos positivos e não venha a
ser prejudicial.
Palavras chave: Biodiesel, Óleos de rícino, Euforbiáceas.
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Plantas medicinais
Gabriella Lopes de Oliveira, Leandro Henrique da Silva, Isabella Thamires Oliveira
Lourenço, Diego César Antunes (Orientador)
Escola Estadual Elias Salomão
Mateus Leme, Minas Gerais
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Biológicas
Foi abordado o tema “Plantas Medicinais” com o intuito de fazer experimentos e
pesquisas com plantas que ajudam na saúde humana. Sugerimos o uso da Babosa, na qual
tem propriedades antibacterianas, cicatrizante, regeneração e hidratação da pele, podendo
ser utilizada também por pessoas que possuem a doença do câncer, e também o uso da
Hortelã na qual é rica em ferro, cálcio, magnésio, potássio, sódio e nas vitaminas do
complexo B e C. Sem mencionar que esta erva é antioxidante e auxilia na conservação
do colágeno da pele e cabelo e também possui em sua composição o mentol que combate
bactérias e é visto como calmante para dores musculares, além de ótimo anestésico.
Optamos em uma experiência de criar um removedor de machas para a pele (já que ambas
as plantas possuem benefícios essenciais). Utilizamos as plantas mencionadas acima e
alguns outros produtos que seriam necessários para a confecção do mesmo.
Primeiramente coletamos informações sobre as plantas que seriam utilizadas e estudamos
para a realização do experimento, logo após adquirimos os materiais. Fizemos alguns
processos também para amenizar o forte cheiro da Babosa, porém com os devidos
cuidados para não perder os nutrientes tidos em sua composição, e em seguida
prosseguimos em realizar o removedor de manchas. Colocamos na confecção do produto
as duas plantas juntas para obtermos melhores resultados. Enfim, os resultados foram
satisfatórios e o grupo empenhou-se em realizar o projeto, obtendo a ajuda de todos, cada
qual em uma atividade relacionada, sendo elas: diário de bordo, experiência, aquisição
dos materiais necessários e principalmente, houve uma série de opiniões a respeito do
tema e experiência a ser realizada e ao fim, entramos em consenso e chegamos ao
resultado desejado. Observamos no decorrer dos estudos realizados que há várias de
formas de utilizarmos essas plantas em nosso cotidiano, como chás, óleos, shampoo,
máscaras capilares, hidratantes e algumas outras. Absorvemos grande parte do
conhecimento em várias plantas medicinais e nos aprofundamos no estudo da Babosa e
Hortelã, nas quais nos chamaram mais atenção pelo fato de serem mais acessíveis a todos.
Palavras chave: Plantas Medicinais, Antibacterianas, Conservação.
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A batata milagrosa: Estudos das propriedades
medicinais e características botânicas
Lohana Stephany Tomaz Silva, Lorena KerolinyTomaz Silva, Fabíola Cristina Fonseca
(Orientador), José Pedro Julião (Coorientador)
Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro
Mateus Leme, Minas Gerais
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Biológicas
Uma das doenças mais temíveis atualmente em nossa sociedade é o câncer. Isto
porque a cada ano mais de 12,7 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com
esta doença onde cerca de 7,6 milhões morrem vítimas do câncer de pulmão, considerado
um dos mais agressivos e fatais. Acredita-se que a batata milagrosa se trata da Canna
coccínea, uma planta ornamental, do gênero Canna que habitam as regiões tropicais e
subtropicais em todo o mundo. Tendo seus rizomas e folhas comumente consumidos no
Brasil. Possui este nome popular devido a sua potente ação, conhecida popularmente,
contra tumores cancerígenos, principalmente em cânceres de pulmão; além de auxiliar
contra doenças crônicas e no tratamento de feridas cultâneas. Seus benefícios são
repassados através de receitas indígenas (infusão da batata em vinho) aos que acreditam
e usufruem destas sabedorias ou crendices populares. O fato é que diante de resultados
qualitativos satisfatórios das pessoas que fazem uso do tubérculo, surgiu o objetivo de
investigar as propriedades medicinais e as características gerais da planta. Para tanto
foram realizadas testes com extrato aquoso da planta, análises metabólicos secundários,
estudos botânicos, análises de suas células através de microscopia. Foi possível
determinar que a morfologia das células do tubérculo é arredondada, testes químicos
mostraram que o extrato da batata apresenta coloração esverdeada; podendo se manter
conservado sob refrigeração por até cinco dias e apenas dois dias em temperatura
ambiente. Espera-se descobrir quais seus princípios ativos e se estes podem realmente ter
ação medicinal na prevenção e cura de doenças, contribuindo assim com pesquisas
futuras.
Palavras chave: batata milagrosa, Metabólitos, Propriedades medicinais.
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Cará-chinês
Alex Rodrigues de Araújo, Gabriel França da Silva, Pedro Lucas Nogueira Oliveira,
Lilian Alves Pereira do Carmo (Orientadora), Fabíola Cristina Fonseca (Coorientadora)
Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro
Mateus Leme, Minas Gerais
Anos Finais do Ensino Fundamental
Ciências Biológicas
O cará-chinês de nome científico Dioscorea alata é um tubérculo de origem
africana, mais especificamente das ilhas de Cabo Verde e São Tomé, sendo bastante
confundido com o inhame. Existem inúmeros cultivares, porém há grandes diferenças,
quanto á presença de fitoquímicos e propriedades terapêuticas assim como o uso na
culinária. O tubérculo foi trazido ao Brasil pelos escravos africanos, se adaptando muito
bem ao clima do país. Alimento rico em carboidratos, altamente energético. Possui em
sua composição grande quantidade de vitaminas do complexo B; B1 (Tiamina), B2
(Riboflavina), B5 (Niacina), B6 (Piridoxina) além de fibras solúveis. Estudos afirmam
que vitaminas do complexo B possuem ação repelente contra insetos. Os nutrientes do
cará-chinês fortificam o sistema nervoso; estimulam o apetite e auxiliam no processo
digestivo além de atuar no organismo equilibrando centros energéticos de órgãos mais
profundos como baço/pâncreas, rins e seus tecidos e glândulas relacionados como a
tireoide (metabolismo), medula (imunidade), glândulas adrenais e outros. Observando o
entorno dos pés de cará-chinês foi possível determinar a ausência de formigas o que
definiu o objetivo do presente trabalho, o desenvolvimento de um extrato de ação
repelente contra formiga, comprovação de sua eficácia, produção de um creme para a pele
e um sabonete com ações adstringentes. Para tanto, foi desenvolvido pesquisas em livros
e internet onde se destaca: a origem do cará-chinês, sua importância medicinal, princípios
ativos diversos, ação repelente, entre outros. Após o levantamento bibliográfico foi
produzido testes de percolação, teste de Ph, a mucilagem, o teste com lugol, teste cloreto
férrico e a saponina. Os resultados apontam que o extrato a base de cará chinês possui o
pH ácido, seu extrato aquoso possui grande quantidade de proteína e taninos sendo este
um ótimo indicador de ação repelente. Já o creme e sabonete produzidos apresentam ação
adstringente. Conclui-se, portanto, que a espécie estudada é um composto vegetal com
bioativos com propriedades diversas entre elas ação repelente com ações medicinais
comprovadas pelo tubérculo na medicina popular.
Palavras chave: Cará-chinês, Repelente, Propriedades medicinais.
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Decomposição Alimentar
Lauro Cândido Moreira, Maria Eduarda Mello Carnaúba Cruz, Lucas Rodrigues
Agostinho, Dênnia Roberta Maria de Oliveira (Orientadora), Lorenna Santos Batistioli
(Coorientadora)
COENSFA – Cooperativa Educacional Nossa Senhora de Fátima
Mateus Leme, Minas Gerais
Anos Finais do Ensino Fundamental
Ciências Biológicas

Ao analisarmos a estrutura de um ecossistema, percebemos sempre a existência
de seres produtores, consumidores e decompositores. Esses últimos, que são
representados por fungos e bactérias, são responsáveis por degradar os restos de seres
vivos. Os decompositores são seres heterotróficos que atuam principalmente na ciclagem
de nutrientes. Ao realizar o processo de decomposição fungos, bactérias liberam para o
ambiente importantes elementos químicos.
Palavras chave: Decomposição, Alimento, Fertilizante.
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Microscópio caseiro
Thais Barcelos Diniz Gomes, Gilberto Nilton De Albuquerque, Lara De Oliveira Freire,
Dênnia Roberta Maria de Oliveira (Orientadora), Lorenna Santos Batistioli
(Coorientadora)
COENSFA – Cooperativa Educacional Nossa Senhora de Fátima
Mateus Leme, Minas Gerais
Anos Finais do Ensino Fundamental
Ciências Biológicas

O microscópio é um instrumento óptico com capacidade de ampliar imagens de
objetos muito pequenos, graças ao seu poder de revolução. O objetivo do grupo foi criar
um aparelho com as mesmas funções, de forma prática e barata, facilitando as pesquisas
dos jovens e futuros cientistas.
Palavras chave: Microscópio, Web Can, Praticidade.
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Ecoapp: Plataforma sustentável
Fernando Gontijo Resende, Karla Leandro Guimarães, Patrícia Fernanda Teixeira Reis,
Elrison Ferreira dos Santos (Orientador), Eliane dos Santos Ferreira (Coorientadora)
Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira
Divinópolis, Minas
Ensino Médio/Técnico
Ciências Biológicas
O Brasil, assim como qualquer país, possui problemas que muitas vezes são agravados
pela apatia governamental e populacional. Um exemplo é a leviandade que o chamado “lixo” é
tratado. O descarte de rejeitos em locais como encostas de rios e lixões contamina lençóis freáticos
e o solo principalmente com metais pesados, como Chumbo e Mercúrio, levando à infertilidade,
perda de nutrientes do solo e intoxicação dos próprios seres humanos por ingestão de alimentos
contaminados, além da destruição da biodiversidade nesses ecossistemas. Baseando-se nessas
situações, buscamos formas não de amenizar o problema, e sim de desenvolver medidas
profiláticas que fomentem a criação de uma consciência universal sobre o descarte correto dos
diversos tipos de resíduos. Procuramos também uma forma de adequar essa conscientização
sustentável no cotidiano: mesmo com a falta de tempo, a maioria da população utiliza os
smartphones como meio de informatização; a partir disso, decidimos desenvolver um aplicativo
que sirva como uma plataforma educacional, dotada de informações objetivas a respeito de
práticas sustentáveis no dia-a-dia, dicas de reutilização de materiais e que contenha mapas que
informem os locais mais próximos que realizem a coleta e deem novos ciclos aos diversos tipos
de resíduos, funcionando como logística reversa – procedimentos que visam à coleta e restituição
dos resíduos sólidos ao meio empresarial para reaproveitamento ou destino final ambientalmente
adequado - e como conscientização social para a adoção de práticas sustentáveis duradouras,
simples e que se encaixem no cotidiano de todos. Denominado, então, “EcoApp: Plataforma
Sustentável”, o aplicativo representa também uma maneira de aliar diversas esferas do
conhecimento e resultados de pesquisas. Assim, a união do conteúdo didático de ecologia
aprendido pelos alunos no ambiente escolar, o qual mostra a importância das instituições de
ensino no repasse de conhecimento e informações. Tal afirmação comprova-se ao observar a
utilização, por exemplo, das ciências biológicas, com a finalidade de estudo e compreensão dos
impactos da degradação do meio ambiente; das ciências tecnológicas, responsáveis por
possibilitar o desenvolvimento do software do aplicativo e seu funcionamento de forma geral,
possibilitando a criação de um aplicativo gratuito, com design gráfico chamativo, com
ferramentas de fácil acesso e utilização, além de caracterizar a praticidade, funcionalidade,
comprovação prática e, sobretudo, acessibilidade universal; e das ciências sociais e humanas,
para, de fato, compreender e atingir o público, buscando abranger as inúmeras particularidades e
dificuldades de acesso à informação e educação ambiental, não apenas conscientizando-as da
importância de se agir em prol do bem-estar do meio o qual todos fazemos parte por meio de
atitudes práticas, simples e acessível a todos, mas também buscando inseri-las no meio
tecnológico conjugado à educação social e ambiental. Assim, o resultado esperado é que cada vez
mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, tornando a sustentabilidade um dever de
cada cidadão. A inserção crescente de tecnologias, quando usadas para o bem comum pensando
também no meio ambiente, viabiliza o processo de desconstrução de uma sociedade geradora de
lixo, para uma sociedade sustentável e transformadora.

Palavras chave: Sustentabilidade, Plataforma, Aplicativo.
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O PODER DO INHAME: utilização do inhame
em ambiente escolar. uma aplicação prática
Fabricia Terrinha da Silva, Andreza Ferreira da Silva, Felipe Pupak Aguiar Cesar,
Joelton Carneiro de Lima (Orientador)
Escola Estadual Eliseu Laborne e Vale
Belo Horizonte, Minas Gerais
Anos Finais do Ensino Fundamental
Ciências Biológicas

O presente trabalho foi elaborado depois de uma aula de Geografia sobre ecologia
e saúde onde o professor abordou os problemas da dengue e as soluções naturais. De
posse de algumas suspeitas e inferências sobre o inhame procuramos compreender quais
as reais potencialidades desse vegetal? A partir dai iniciamos nosso objetivo secundário
uma a tentativa de melhorar nosso entorno ou seja, a comunidade escolar. Como a maioria
das pessoas não gostam de (inhame ou cará) pensamos em fazer algumas receitas
saborosas incluindo-o discretamente, o intuito era ajudar e incentivar as pessoas que não
gostam de inhame, e testar se realmente o mesmo faz bem à saúde. Então, resolvemos
acrescentar o inhame em todas as receitas que pudéssemos para aferir a eficácia de suas
propriedade curativas e preventivas.
Palavras chave: Inhame, Saúde, Escola.
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O Uso Da Eugenia dysenterica Na Produção de
Farinha e Iogurte Como Solução De Problemas
Intestinais: Uma Exploração Extrativista Como
Garantia De Segurança Alimentar
Luis Gustavo Santos Vieira, Natália Dos Santos Gonçalves, Paloma Vitória Félix
Duarte, Eduardo Geraldo Teixeira Neves (Orientador), Patrícia Mara Silva Gonçalves
(Coorientadora), Pedro Gustavo de Souza Rosa (Coorientador)
Escola Estadual João Rodrigues da Silva
Prudente de Morais, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Ciências Biológicas
Produziu-se o iogurte e a farinha com a espécie Eugenia dysenterica com
objetivos tanto para a saúde quanto para a preservação da flora e consequentemente
mantendo uma segurança alimentar, dando uso para determinada espécie, pode não
ocorrer o desmatamento assim permanecerá uma segurança alimentar qualitativa, pois
animais que se alimentam de árvores frutíferas tendo o seu alimento naquela mata, não
chegará a plantações de leguminosas próximas.
Palavras chave: Segurança alimentar , Eugenia dysenterica, Cerrado.
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Novas perspectivas sobre a AIDS
Thais Ramalho Passos, Larissa Gabrielly Maciel Sousa, Nathaly Franciele Oliveira
Silva, Rosemeire Alves Magalhães (Orientadora), Priscila Mendes Silva
(Coorientadora)
Escola Estadual Professor Carlos Lúcio de Assis
Betim, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Ciências Biológicas
O presente trabalho disserta sobre uma doença muito temida em nosso país e em
todo o mundo: a AIDS. Essa doença se manifesta a partir da infecção pelo retrovírus HIV,
que ataca as células de defesa do organismo diminuindo sua imunidade. Os índices de
casos de AIDS no Brasil e no Mundo são preocupantes desde o surgimento do vírus e os
primeiros casos da doença. O avanço no conhecimento sobre a doença e de suas formas
de transmissão e prevenção colaboraram para redução de casos, porém os números ainda
são preocupantes. O estudo aborda relatos sobre o descobrimento de pessoas imunes à
doença na África, que despertaram a curiosidade e embasaram estudos de pesquisadores
em imunologia na tentativa de desenvolver uma vacina contra o HIV. No entanto devido
à alta capacidade de mutação do vírus, uma vacina eficaz é um desafio, sendo consenso
entre os cientistas que serão necessários vários tipos de vacinas 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 da AIDS? Eles apresentam comportamentos de risco?”. O
grupo realizará um levantamento de dados na escola sobre o tema e dependendo do
resultado elaborará uma campanha ou ação de conscientização sobre a prevenção da
AIDS.
Palavras chave: AIDS, HIV,Vacina.
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Tirosol
Gabriela Ester de Oliveira Reis, Vitor Vieira Fernandes, Raiane Cristine da Silva Costa,
Rosemeire Alves Magalhães (Orientadora)
Escola Estadual Professor Carlos Lúcio de Assis
Betim, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Ciências Biológicas
O presente trabalho tem por finalidade analisar possíveis formas da extração do
composto bioativo fitoquímico antioxidante Tirosol, que está presente na azeitona, no
vinho e, em maior concentração, no azeite de oliva. No vegetal o composto atua no
metabolismo protegendo as células contra agentes, como por exemplo, certos tipos de
vírus. O objetivo desta análise é fazer a extração do Tirosol, composto que previne
diversas doenças, entre elas, as doenças de Parkinson e de Alzheimer e diversas
variedades de câncer, além de combater o envelhecimento precoce. Estudos comprovam
a eficácia do Tirosol na prevenção de doenças cardiovasculares impedindo a oxidação do
colesterol e evitando que os vasos sanguíneos sejam danificados e que a gordura se
acumule nas artérias. O Composto é comercializado no mercado de cosméticos em forma
de cápsula para tratamento rejuvenescedor da pele com o nome de Oli-Olá. O trabalho
consiste na pesquisa e na apresentação, de forma objetiva, de como foi a extração do
composto. Para a extração do Tirosol foi utilizado: azeite extravirgem, por possuir maior
concentração do composto que os demais azeites, e álcool etílico absoluto, por ser o mais
puro encontrado no mercado. O método foi realizado através da mistura do álcool etílico
e do azeite extravirgem levados ao fogo até a evaporação completa do álcool. Observouse que o composto não foi extraído por este método, portanto, não obteve-se os resultados
esperados. Foram utilizadas coletas de dados e pesquisas experimentais. Os resultados
foram apresentados a toda comunidade escolar da escola Professor Carlos Lúcio de Assis,
para conscientizar a população da grande importância do consumo desta substância, e
informar os métodos mais fáceis de encontrá-lo no dia a dia. Os visitantes ficaram
surpresos com a importância do consumo dos produtos que contêm Tirosol e como ele é
comercializado em forma de cosmético. Conclui-se que, mesmo não obtendo o resultado
esperado da pesquisa até o momento, é importante prosseguir com os experimentos
físicos para a divulgação de um novo resultado, podendo coletar novas fórmulas de
diferentes extrações para juntar-se à fórmula já existente.
Palavras chave: Tirosol, Composto bioativo, Extração de Tirosol.
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Estudo de substâncias bioativas da Garcinia
brasiliensis e suas aplicações fitoterápicas
Brunna Luisa Silva Moreira, Bianca Narumi Medina Ito, Luana Cristina Santos, Ana
Carolina Alves Saraiva (Orientadora), Francisca Junia Macieira (Coorientadora)
Escola Estadual Joaquim Correa
Juatuba, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Ciências Biológicas
Sabendo que o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e um dos mais
explorados, com espécies em risco de extinção, resolvemos realizar estudos que
permitissem a exploração de sua diversidade. Com isso, pudemos observar que nele são
encontradas inúmeras espécies da flora com propriedades terapêuticas, que, por vezes,
são desconhecidas, devido ao fato de ser comum priorizarmos a utilização de frutos
estrangeiros e suas variedades ao invés dos frutos brasileiros. Dessa maneira, sentimos a
necessidade de obter o conhecimento mais amplo sobre alguns desses frutos e suas
propriedades e aplicações fitoterápicas. Decidimos, por fim, pela Garcinia brasilienses,
de nome popular, Bacupari, fruta de origem Amazônica, mas que pode ser encontrada em
todo país. Fruta que possui propriedades muito interessantes, mas pouco exploradas.
Apesar de pouco investigada, já obtiveram com estudos farmacológicos a sua importância
por terem atividades antianafiláticas, antimicrobiana, antiespamódica, anti-inflamatória e
antioxidante, antiproteolítica, antiproliferativa e leishmanicida. Logo, buscamos
aprofundar o assunto através de pesquisas em fontes de cunho teórico, científico e
bibliográfico com o intuito de procurar substâncias e propriedades que pudessem criar
mecanismos que desenvolvessem um método de melhorias em algumas áreas do
organismo. Tratando como objetivo o conhecimento maior dessa fruta para a busca da
elaboração de algum produto em prol da saúde humana.
Palavras chave: Bacupari, Garcinia brasiliensis, Fitoterapia.
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Vermicompostagem na Recuperação de Solos de
Aterros Controlados
Ariane Ayako Massita, Marco Antônio Bernardes Saraiva, Eryckson Adauto Gomes
Nascimento, Ana Carolina Alves Saraiva (Orientadora)
Escola Estadual Joaquim Correa
Juatuba, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Ciências Biológicas
Vermicompostagem é um tipo de compostagem na qual se utiliza de minhocas
como um agente que acelera o processo de degradação da matéria orgânica e também
para obter o húmus. Hoje encontramos a necessidade da revitalização do solo, e
encontramos nesse projeto uma forma de recuperação do mesmo de uma maneira
econômica. Sabemos que a minhocas são extremamente importantes para o solo por
fornecer a ele oxigênio, substâncias nitrogenadas e húmus. Baseado nisso podemos
presumir que elas são uma espécie que funciona como um bom revitalizante para o solo
daí a importância do projeto. O descarte correto do lixo é uma preocupação que vem
atormentando os cientistas e as cidades há anos. E nesse período surgiram entre outros
meios os aterros controlados que apesar de mais baratos, podem causar a contaminação
do solo e de lençóis freáticos. Porém, suponhamos que todo o lixo reciclável fosse
devidamente encaminhado e apenas o lixo orgânico tivesse que ser descartado em aterros.
Então poderíamos usar as minhocas para decompor esse lixo de maneira que ele fosse
transformado em húmus e não em em chorume e gás metano. Assim teríamos a total
recuperação do solo e as cidades teriam uma grande economia na manutenção dos aterros,
afinal não seriam mais necessários os aterros sanitários, podendo assim investir
corretamente na reciclagem que é a chave para este projeto ter êxito. Nas experiências
montamos alguns terrarios e os observamos por algumas semanas como as minhocas
reagem a diferentes quantidades de lixo com terra e como as plantas destes diferentes
terrários reagem aos solos que foram recuperados. E por fim cruzando os resultados das
experiências com as estatísticas do descarte de lixo descobrimos como usar o projeto em
grande escala, no caso os aterros controlados.
Palavras chave: Vermicompostagem, Minhocas, Aterros controlados.
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Biotecnologia como Ferramenta para
Investigação da Natureza
Ruth Ketlen Silva Gonçalves, Jessica Aparecida Lacerda Barbosa, Heberth Vinicius
Ferreira de Aguiar, Helder Canto Resende (Orientador)
Universidade Federal de Viçosa - campus Florestal
Florestal, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Ciências Biológicas
No ensino por investigação, os alunos são inseridos em processos investigativos,
envolvem-se na própria aprendizagem, constroem questões, elaboram hipóteses, analisam
evidências, tiram conclusões e comunicam resultados. Nessa perspectiva, a aprendizagem
de procedimentos ultrapassa a mera execução de certos tipos de tarefas, tornando-se uma
oportunidade para desenvolver novas compreensões, significados e conhecimentos do
conteúdo ensinado. Isso faz com que o professor não seja mais visto como transmissor de
conhecimentos científicos através da exposição oral e da demonstração experimental, mas
sim como guia e facilitador da aprendizagem ao apoiar atividades de investigação. Sendo
assim, este projeto tem como objetivo trabalhar o ensino por investigação baseado em
uma apresentação de trabalho. O tema central é a Biotecnologia, e a partir daí, serão
abordados conceitos sobre genética, aplicações da biotecnologia no dia-a-dia, DNA
recombinante, alimentos transgênicos, extração de DNA, técnica de PCR e de
eletroforese, clonagem, teste de paternidade e etc. A parte prática do trabalho, consiste
em aplicar as ferramentas da biotecnologia para estudar o milho transgênico. O intuito é
descobrir se o gene BT inserido no milho é expresso no grão de milho, na planta e em
alimentos industrializados que usem este milho como matéria prima. Para que possa ser
feita uma avaliação do conhecimento dos estudantes, e se a forma de assimilação deste
conteúdo foi satisfatória, serão aplicados questionários com questões já elaboradas e
retiradas de diversos vestibulares renomados, antes da iniciação das atividades teóricas e
práticas e outro após todo o processo. Por fim, esperamos com este trabalho que os alunos
aprendam o conteúdo através da investigação, e não que o mesmo seja apenas apresentado
de forma tradicional e passiva. Além disso, gostaríamos que eles tenham a ideia de que a
partir de um único tema, podemos abordar uma infinidade de conceitos de diversas
disciplinas, fazendo com que além de multidisciplinar, o aprendizado seja
interdisciplinar.
Palavras chave: Biotecnologia, Ensino por Investigação, Transgenia.
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Energia Eólica
Ana Clara Menezes Diniz, Creonice Luiza Ferreira (Orientadora)
Escola Estadual Elias Salomão
Mateus Leme, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Engenharias
Energia Eólica é uma forma indireta de obtenção de energia pelo vento. Apesar
de não ser barata, a energia eólica é considerável limpa, pois não produzem resíduos e
não danifica o meio ambiente. Nesse trabalho será demonstrado como a produção de
energia eólica é possível, criando estratégias para apresentar essa produção. O objetivo
principal e gerar energia através de um gerador eólico. Isso é possível pois o vento move
a hélice que aciona o motor, este produz energia elétrica, a energia é conduzida pelos fios
até o lede assim o led ira transformar energia elétrica em luz. Justificativa :A busca por
uma forma alternativa de geração de energia que não prejudicam o meio ambiente, faz
com que seja necessário a utilização de pesquisas no campo da energia eólica. Essa se
torna uma grande aliada ás industrias e geração de emprego, pois torna compatível os
parques eólicos a outras utilizações dos terrenos. Metodologia: Criação de uma cidade
iluminada através da geração de energia eólica. Através de uma pesquisa realizada na
internet, foram encontrados dados científicos sobre o tema, tais como a história da energia
eólica, o funcionamento de uma usina e vídeos de como executar o projeto de criação de
uma usina eólica. A partir daí, buscou-se as matérias necessários para executar o projeto.
Foi montada uma maquete para a representação da produção de energia eólica.
Palavras chave: Energia eólica, Vento, Meio Ambiente.
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Poste de iluminação operado com energia
fotovoltaica
William de Oliveira Mendes, Wladmyr Saint Clere de Sa Mourão, Luana Camilla Souza
Oliveira, Alessandra Alves da Silva (Orientadora)
Escola Estadual Elias Salomão
Mateus Leme, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Engenharias
O funcionamento do poste é feito através de painéis que captam eletricidade, uma
vez exposto no sol, a energia solar é armazenada em baterias. Este poste é importante pois
diminui os gastos de energia, e ainda ajuda o meio ambiente por ser uma energia solar, e
menos poluente. O objetivo geral deste projeto foi minimizar os gastos com iluminação
pública nas cidades e levar energia a comunidade carentes que ainda não existe energia
elétrica, como por exemplo algumas comunidades no Amazonas. Para isso, a placa solar
capturou a energia do sol e a passou para as baterias dentro do poste. Utilizou-se materiais
como: lâmpadas LED, placas solares, baterias, sensores fotoelétricos, metais. Os
resultados mostram indicações para possíveis diminuições de gastos com a iluminação
pública. Este projeto é tecnológico, pois devolveu um produto novo capaz de resolver\
amenizar um problema.
Palavras chave: Poste, Funcionamento, Eletricidade.
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Energia eólica e irrigação por gotejamento
Agnes Yuri da Silva Paulino, Denis Fonseca Pereira, Wesley Miranda da Silva,
Creonice Luiza Ferreira (Orientadora)
Escola Estadual Elias Salomão
Mateus Leme, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Engenharias
Este trabalho teve como principal objetivo mostrar como a energia eólica é
produzida através dos ventos, e que ela pode reduzir a emissão de gases de efeito estufa
(GEE) e, uma das principais vantagens da energia eólica é que ela é inesgotável.
Pesquisou-se, também sobre a tecnologia da irrigação por gotejamento que envolve
diretamente a urgente necessidade de conservar e proteger o ambiente, ao permitir que o
agricultor distribua de maneira uniforme a água e os elementos nutritivos à zona das raízes
em quantidades precisas para atender as necessidades das plantas. Isso significa o uso de
menores quantidades de água, fertilizantes e demais produtos químicos, ao mesmo tempo
em que se aumentam os rendimentos e se obtêm produtos de melhor qualidade.
Palavras chave: Energia eólica, Gotejamento, Efeito estufa.
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Bobina de tesla e energia eletromagnética
Lucas Kelvin da Silva Amaral, Jhean Carlos Misael da Silva Flores, Raquel Gomes
Pereira, Tatiane Soraia Rodrigues (Orientadora), Fabíola Cristina Fonseca
(Coorientadora)
Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro
Mateus Leme, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Engenharias
A bobina de Tesla é um transformador ressonante com núcleo de ar, sendo assim
pode-se alcançar tensões e frequência muito altas (acima de um milhão de volts) com
determinada facilidade. O sistema é composto por dois circuitos básicos: circuito primário
e circuito secundário. Nesta bobina é possível produzir brilhantes e ruidosas faíscas, além
de proporcionar uma série de experimentos relacionados com altas tensões, altas
frequências e emissão de ondas de rádio com os circuitos ressonantes e com as ionizações
de gases. Tais características promove um modo consideravelmente seguro para
demonstrações que envolvem alta tensão, descargas semelhantes a relâmpagos que
proporcionam um efeito espetacular devido ao campo eletromagnético. Este trabalho tem
como objetivo a construção de uma bobina de Tesla e demonstração de seu
funcionamento, de forma a expor conhecimentos de eletromagnetismo e fundamentar a
história de Nikola Tesla, inventor nos campos da engenharia mecânica e electrotécnica.
Para tanto foi utilizado materiais como fios de cobre; canos de PVC; resistor; transistor
BC 548; motor; imã; bateria 9 volts; dois leds; Lâmpadas florescentes; fios e parafusos.
Cobriram-se com voltas de cobre pequenos tubos de PVC, ficando presa em uma base de
madeira, com uma ponta do fio de cobre soldada nos componentes eletrônicos e na
bateria. A energia magnética foi gerada por imãs que giram sobre duas bobinas de cobre.
A bobina construída gerou alto campo magnético sendo capaz de ascender lâmpadas
florescentes além de apresentar uma grande concentração de pequenos raios, e o
carregamento de lâmpadas de leds. Concluímos que a bobina de Tesla construída atendeu
todas as expectativas gerando um campo magnético capaz de ascender as lâmpadas
florescentes, produzir pequenos raios. Tais demonstrações aguça a curiosidade das
pessoas e estimula a busca pelo conhecimento sobre eletrônica.
Palavras chave: Eletromagnetismo, Bobina, Tesla.
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Energia Solar
Iam Victor Andrade Coelho de Melo Santos, Raysa Moreira de Oliveira, Deiziane
Andrade da Fonseca, Viviane Faria Capistrano (Orientadora), Fabíola Cristina Fonseca
(Coorientadora)
Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro
Mateus Leme, Minas Gerais
Anos finais do Ensino Fundamental
Engenharias
Energia solar é a energia proveniente da luz e do calor do Sol que pode ser
aproveitada e utilizada por meio de diferentes tecnologias, a mais conhecida é o
aquecimento solar, no entanto existe a energia solar fotovoltaica, energia heliotérmica e
arquitetura solar. Considerada uma fonte de energia renovável e sustentável, seu potencial
é excepcional em comparação a outras fontes de energia. Apesar de ser usada a mais de
100 anos, poucos sabem que a energia solar pode ser convertida em energia elétrica
através de materiais semicondutores como o silício cristalino que converte a luz solar em
energia fotovoltaica (energia solar elétrica). O objetivo do presente trabalho é demonstrar
e popularizar como a energia solar térmica (forno) e energia solar fotovoltaica (painel
USB) pode ser utilizada como forma de obtenção de energia barata, prática e ecológica,
facilitando a vida das pessoas. Para tanto após pesquisas foi possível confeccionar um
forno solar utilizando uma caixa de sapato totalmente pintada de preto, onde a base
inferior da caixa foi coberta com EVA preto as laterais e tampa foram cobertas por papel
alumínio. A abertura da caixa foi vedada com uma pasta ilete transparente e a tampa
recebeu uma abertura. Já o painel USB foi construído com uma base de isopor onde foi
encaixado dois painéis fotovoltaicos, ligados por fios a uma entrada USB. O resultado foi
um forno que exposto ao Sol é capaz de absorver e reter o calor podendo ser utilizado
para diversos fins. E um painel USB que capta raios solares e converte em energia elétrica
capaz de ligar diversos aparelhos. Conclui-se que existem várias formas de utilizar a
energia solar, de forma a beneficiar a sociedade sem agredir o meio ambiente.
Palavras chave: Energia Solar, Painel fotovoltaico, Energia limpa.
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Jogo Multifuncional Sensorial
Hellen Fernanda Andrade da Silva, Nicholas Tadeu de Aguiar Lopes, Letícia Maria de
Jesus, Maria Aparecida de Souza Cunha (Orientadora), Fabíola Cristina Fonseca
(Coorientadora)
Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro
Mateus Leme, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Engenharias
A cada dia vemos surgir novas hipóteses e novos conceitos que procuram explicar
por que aprendemos de determinada maneira ou mesmo de que maneira funciona o
cérebro de quem aprende mais e de quem aprende menos. No entanto o que observamos
é que apesar de atualmente a informação e conhecimento está cada vez mais acessível,
nota-se uma dificuldade considerável pelos estudantes que aprender os conteúdos básicos
obrigatórios. Através dessa concepção, Jogos didáticos ajudam a estimular habilidades
sensoriais de pessoas com e sem alguma deficiência, que atua de forma lúdica para
atender estes requisitos. O objetivo deste trabalho é desenvolver um jogo didático capaz
de facilitar a construção da aprendizagem e aprimoramento dos sentidos. Para tanto foi
adaptado um jogo didático baseado na comunicação alternativa para que possa assim
ajudar e incentivar estudantes com dificuldades de aprendizagem. Foi utilizado uma base
de madeira, onde foi encaixado parafusos com ligação contínua na parte posterior da base.
Foi instalado dois fios na placa de sensor de presença onde foi colocado nas pontas dos
fios dois pregadores. De forma que, escolhida uma pergunta e acertando-a o sensor irá
emitir um som e acender a luz de LED. O trabalho culminou em um jogo que proporciona
a aprendizagem através de materiais concretos e de atividades práticas onde a pessoa cria,
reflete, analisa e interage. Conclui-se que o jogo desenvolvido atua de forma muito
versátil, pois é possível adaptar-se para atender as necessidades individuais do usuário.
Sendo uma ferramenta válida e preciosa no processo de ensino aprendizagem.
Palavras chave: Aprendizado, Desenvolvimento, Didático.
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Visão robótica: O auxílio para deficientes
visuais
Awany Kettelen Silva Felix, Skarllet Bianca Barboza de Oliveira, Beatriz Ramos
Pereira, Vani Vita Rosa (Orientadora), Fabíola Cristina Fonseca (Coorientadora)
Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro
Mateus Leme, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Engenharias
Nos dias de hoje se fala com frequência em inclusão. Busca-se a inserção de todos
os portadores de necessidades especiais na sociedade como cidadãos produtivos e
autônomos, entre eles o deficiente visual. Isto com certeza é uma conquista, porém se
torna um fator cada vez maior de exposição á acidentes que prejudica exponencialmente
a qualidade de vida destas pessoas. O objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo
de robô que auxilia o deficiente visual em sua locomoção, alertando para obstáculos, e
irregularidades do terreno, além de buscar uma rota alternativa e segura para o mesmo.
Para tanto foi desenvolvido o protótipo utilizando materiais alternativos como cano de
PVC (substituindo a bengala do deficiente visual) onde é possível ligar e desligar com
facilidade o robô pelo botão start presente neste, seus motores são de 3 volts encostados
no chão o que possibilita a locomoção do robô e os micros switches que enviam o
comando elétrico para os motores fazendo o protótipo mudar de direção, ou seja, direita
ou esquerda. A comunicação se dá através de sinais sonoros emitidos por um guizo que
ao esbarrar em algum anteparo soa, avisando ao usuário. O trabalho culminou num
protótipo seguro, viável e de baixo custo. Capaz de atender as necessidades de locomoção
do usuário. Conclui-se que o protótipo é capaz de ajudar os deficientes visuais,
principalmente os de baixa renda uma vez que o protótipo é feito com materiais simples
e de fácil acesso evitando potenciais acidentes, promovendo auxílio e segurança a todos
os deficientes visuais.
Palavras chave: Robô, Deficiência visual, Baixo custo.
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Esquema de Captação e Armazenamento de
Energia de Raios (ECAER)
Vitor Luiz de Medeiros Silva, Amanda de Jesus Rodrigues da Silva, Deivid Henrique
Ribeiro da Cruz, Maria Aparecida de Souza Cunha (Orientadora), Fabíola Cristina
Fonseca (Coorientadora)
Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro
Mateus Leme, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Engenharias
Raios são descargas elétricas muito fortes capazes de matar, ferir, incendiar,
quebrar estruturas, derrubar árvores e abrir fissuras ou valas no chão. O raio é
consequência da existência de cargas elétricas opostas entre dois centros de cargas (dentro
de uma mesma nuvem, entre uma nuvem e o solo, e entre uma nuvem e outra nuvem e o
céu ao seu redor) causando uma atração muito forte, rompendo a capacidade de
isolamento do ar. Considerando que a cada dia mais surge uma necessidade de buscar por
meios alternativos de obtenção de energia limpa, renovável e de baixo custo viu-se então
o objetivo de desenvolver um modelo de aparelho (ECAER – Esquema de Captação e
Armazenamento de Energia de Raios) capaz de captar e armazenar raios para distribuição
na forma de energia elétrica. Para tanto foi desenvolvido pesquisas em livros e internet
com o intuito de determinar, materiais, altitude, entre outras questões pertinentes. Após
determinados todos os materiais e cálculos o trabalho culminou numa maquete onde foi
possível ilustrar a captação da energia, quando da capacidade de isolamento do ar se
rompe, onde a nuvem mandaria essa energia para um captador impedindo a queda da
descarga elétrica, essa energia passa pelo fio, chegando em um transformador, parte vai
para as baterias e parte é distribuída para a cidade. Concluímos que o aparelho é viável
para produção uma vez que além de obter energia ele ainda impede acidentes e desastres
ambientais ocasionados por quedas de raios, diminuir dependência das fontes de energia
não renováveis e das hidrelétricas que causam alagamentos, porém há necessidade de
mais estudos afim de solucionar a questão da irregularidade do carregamento das nuvens
que podem ocasionar em falta de energia ou sobrecarga do sistema.
Palavras chave: Raios, Energia limpa, Eletricidade.
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BIOEYE: Tecnologia em Microscópio
Antônio Tiago Fonseca Silva, Hiago Pinazzi Silva Ribeiro, Vitor Hugo Monteiro Arriel,
Daniela Monteiro da Silva Freire Cunha (Orientadora), Raquel Helena Alves Campos
(Coorientadora)
Escola Estadual Newton Ferreira De Paiva
Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Engenharias
Com a redução da grade curricular do Ensino Médio, as escolas estaduais foram
levadas a diminuir as aulas práticas no laboratório de Ciências (Biologia, Física e
Química) que são muito interessantes e educativas, o que impossibilitou aos alunos a
aprendizagem por meio de microscópios durante as aulas, reduzindo a compreensão na
prática dos conteúdos teóricos ministrados. São vários os tipos de microscópios no
mercado, mas os preços são abusivos. Com este intuito desenvolveu-se um microscópio
viável, leve e sustentável, utilizando-se apenas de um data-show, um celular e um
notebook; surgiu o BIOEYE, que une custo-benefício com aulas mais interessantes,
proporcionando melhor aprendizado aos alunos. Com a aprovação do BIOEYE houve um
grande interesse em criar um site e desenvolver um aplicativo que pudessem sintetizar e
expandir o conhecimento adquirido com a visualização dos organismos verificados no
ambiente escolar uma vez que a tecnologia pode ser uma grande aliada no processo de
ensino-aprendizagem.
Palavras chave: Microscópio, Tecnologia, Educação.
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CME: Carregador USB Manual Ecológico
Paula Honorato Marçal, Queila Nazaré Alves, Raquel Helena Alves Campos
(Orientadora), Daniela Monteiro da Silva Freire (Coorientadora)
Escola Estadual Newton Ferreira De Paiva
Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Engenharias
O lixo eletrônico é causado pelo consumismo, que é o principal causador da
degradação ambiental. Entre todos os eletrônicos descartados, os celulares e smartphones
são os campeões de obsolescência programada. Da mesma forma são descartadas
impressoras, máquinas fotográficas, computadores, notebooks, inclusive baterias e
carregadores. Estes são descartados pelo consumidor de forma incorreta, seguindo para a
reciclagem, para a boca do aterro ou expostos na natureza (em lixões a céu aberto). Os
equipamentos eletrônicos utilizam em sua composição substâncias como chumbo,
cádmio, berílio, mercúrio, lítio e outras que podem contaminar o ar, o solo e a água
quando chegam aos aterros sanitários. Fica a necessidade de cada vez mais da destinação
correta do lixo eletrônico, de fomentar a cultura do reuso e da reciclagem de materiais. A
energia elétrica, além de ser uma energia de alto custo, é poluente. Então, a partir destes
fatores, surgiu a necessidade do desenvolvimento do Carregador USB Manual Ecológico
– CME, que visa reaproveitar o lixo eletrônico para gerar energia de forma viável e
sustentável, sem agredir o meio ambiente.
Palavras chave: Celular, Carregador, Meio ambiente.
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Otimização da captação da energia solar com o
uso do arduíno
Pedro Augusto Calou Pereira, Rodrigo De Sousa Nascimento (Orientador)
Colégio O Autêntico
Juazeiro do Norte, Ceará
Ensino Médio/Técnico
Engenharias
Desde o surgimento do ser humano no planeta Terra ele buscou mecanismos para
facilitar sua vida e causar mudanças sociais. Essas séries de mudanças e novos
conhecimentos possibilitaram o aprimoramento e o uso da energia, elemento essencial da
sociedade contemporâneo. O domínio de técnicas e o conhecimento sobre energia
mudaram o curso da humanidade e viabilizando um grande avanço tecnológico. Há então
um aumento significativo na produção de energia se comparado as outras décadas e ainda
tende a crescer nos próximos anos. As primeiras fontes de obtenção de energia foram os
combustíveis fósseis que além de gerar poluição não são renováveis. Tendo em vista
todos esses malefícios e uma iminência de crise energética, que estudos desenvolveram
formas de captação de energia mais viáveis para o planeta obtidas de fontes renováveis e
com mínimos danos ao planeta. São exemplos, a energia solar, eólica, entre outras. O
Brasil, por exemplo, possui um grande potencial de produção de energia solar, pelo fato
de ser um país tropical. Apesar disso, todo esse potencial é pouco explorado, e grande
parte da produção energética renovável é relegada ou esquecida. Outro fator é o
posicionamento relativo ao movimento aparente do sol, gerado pela curvatura do globo
terrestre (longitude e latitude) que pode quantitativamente modificar a intensidade de
captação de incidência solar, impactando sobre a energia produzida. O projeto visa manter
os painéis fotovoltaicos direcionados para o sol com no máximo 45°, através de rotação
controlada por arduíno, que faz a correção angular longitudinal. Nessa nova situação em
que a placa parcialmente acompanha o movimento aparente do sol, o rendimento na
produção de energia, salta de 432kW para 747kW quando se faz uso de uma placa solar
de 10W-18V. Um rendimento de mais 70%, caso a placa não tivesse o movimento de
rotação. Isso melhora e muito a relação custo-benefício a médio e longo prazo. O material
utilizado e a manutenção são padrões e de baixo custo: base reciclável, controle por
plataforma arduíno de fácil automatização, painéis acessíveis, e residências que podem
ter projetos adaptados de acordo com a sua realidade e localização.
Palavras chave: Energia, Sustentabilidade, Otimização.
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Bicicletário sustentável
Lara Duarte Gonçalves Martins, Neuber de Souza Alves, Douglas Cler Cerqueira Faria,
Patrícia Mara Silva Gonçalves (Orientadora), Eduardo Geraldo Teixeira Neves
(Coorientador)
Escola Estadual João Rodrigues da Silva
Prudente de Morais, Minas Gerais
Anos finais do Ensino Fundamental
Engenharias
Um bicicletario é um local em logradouros públicos ou coletivos reservados para
estacionamento de bicicletas que pode ser feito com vários tipos de matérias como: ferro,
pneu, cano entre outros. O bicicletario é muito importante tanto para os alunos quanto
para a sociedade, pois além dele ser muito útil, ele garante a segurança das bicicletas, pois
a falta de um local seguro para estacionar impede muitas pessoas de usarem suas
bicicletas como meio de transporte básico. Por isso, resolveu-se construir um bicicletário
para a escola com partes de carteiras danificadas, pois além dele garantir segurança e
promover o reaproveitamento dos materiais que seriam jogados fora, pode influenciar os
alunos a usarem as bicicletas como meio de transporte até a escola. Para isso, foram
realizadas pesquisas bibliográficas e entrevistas com os alunos que já utilizam a bicicleta
para ir à escola. Também foi construído um protótipo e por fim houve o desenvolvimento
do próprio bicicletário com materiais de carteiras danificadas.
Palavras chave: Bicicletário, Carteiras danificadas, Sustentabilidade.
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Prótese canina em 3D
Maria Eduarda Moreira Gomes, Bárbara Beatriz Costa Armani, Izabella Augusto
Maielo, Jardel Marques Fernandes (Orientador)
Sesi/Senai Sabará
Sabará, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Engenharias
Prótese canina realizada em impressora 3D para cães que perderam patas

Palavras chave: Prótese, Cães, Impressora 3d.
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Levantamento epidemiológico das intoxicações
exógenas no estado de Minas Gerais
Vitor de Morais Santos, Julia Maryane Santos de Jesus, José Elídio da Costa, Vivian
Jordania da Silva (Orientadora), Renata Junia Dias Bento (Coorientadora)
Escola Estadual Professor João de Arruda Pinto
Sabará, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Ciências da Saúde

A intoxicação é ocasionada por substâncias endógenas e exógenas, as quais
induzem um processo patológico, capaz de alterar a fisiologia do organismo e ocasionar
alterações bioquímicas. A capacidade do agente tóxico de induzir efeitos nocivos no
organismo é dependente da concentração, via de administração, propriedades físicoquímicas, tempo e frequência de exposição. A portaria Nº 204 de 18/02/2016 estabelece
que as intoxicações exógenas (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases
tóxicos e metais pesados) devem ser notificadas e registradas no Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN). A facilidade de acesso a substâncias tóxicas, falta
de controle e prevenção, aumenta a gravidade das intoxicações. Por isso, o objetivo do
presente trabalho é realizar um levantamento epidemiológico das intoxicações exógenas
ocorridas em Minas Gerais de 2010 a 2014 através de dados obtidos no SINAN. Os dados
sobre intoxicações exógenas foram obtidos do TABNET/DATASUS, selecionando as
notificações registradas no SINAN de 2010 a 2014. As categorias de idade, sexo,
escolaridade, região e substância química responsável pela intoxicação exógena foram
avaliadas. Como resultados parciais, houve um aumento de casos de intoxicação exógena
de 2010 a 2014, sendo que a maior variação ocorreu de 2010 a 2011 registrando um
aumento de 32% de casos. Em todos os anos a ingestão de medicamentos foi responsável
pela maioria dos casos de intoxicação e está relacionada à tentativa de suicídio, assim
como a ingestão de raticida. Os casos de intoxicação por drogas estão relacionados ao
abuso e o perfil modificou ao longo dos anos, sendo que em 2010 ocupava o 4º lugar e
2014 subiu para o 2º lugar. A faixa etária 20-39 anos e grau de instrução de 5º a 8º série
apresentam maior número de casos de intoxicação. A intoxicação por medicamentos e
raticida é maior em mulheres, enquanto a intoxicação por drogas de abuso é maior entre
os homens. A intoxicação por alimentos e bebidas também apresenta grande importância
e está relacionado à ingestão de alimentos. Portanto, há necessidade de programas de
prevenção para diminuição das intoxicações exógenas.
Palavras chave: Intoxicação, Saúde, Minas Gerais.
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Educação, tecnologia e conhecimento científico
como aliados no estímulo do aprendizado e
prevenção da obesidade
Vanessa Aparecida Monteiro de Morais Xavier, Elizabeth da Costa Borges, Kevin
William Campos Souza, Vivian Jordania da Silva (Orientador), Jonathan Junio Rezende
(Coorientador).
Escola Estadual Professor João de Arruda Pinto
Sabará, Minas Gerais
Ensino Médio/Técnico
Ciências da Saúde
A obesidade é considerada um problema de saúde pública. No Brasil de 2006 a
2016 cresceu cerca 60% devido ao sedentarismo e aumento no consumo de açúcar e
gordura. Considerada uma doença inflamatória de baixa intensidade é capaz de
desencadear dislipidemias, câncer, diabetes do tipo 2, doenças renais, pulmonares,
cardiovasculares, gastrointestinais, neurológicas, psicossociais e disfunções endócrinas,
elevando os gastos com saúde. Desse modo, a escola tem um papel fundamental em
transmitir informações sobre o assunto, incentivando o conhecimento científico através
da literatura e possibilitando que os alunos diferenciem a linguagem científica da
coloquial. Outra ferramenta para motivar o interesse dos alunos pelo assunto é a utilização
de tecnologia associada à educação e conhecimento científico. Por isso, projetos que
estimulem os alunos a desenvolver sites, blogs, redes sociais e aplicativos para
informação da população através da elaboração de textos em linguagem coloquial
baseados na literatura científica são importantes para formação de cidadãos com
consciência crítica e divulgação da ciência. Assim, o objetivo do presente trabalho é
associar a tecnologia, educação e conhecimento científico para informação e prevenção
da obesidade. Para elaboração do presente trabalho foram selecionados artigos científicos
relacionados à obesidade, os quais foram lidos pelos alunos e utilizados para elaboração
de textos em linguagem coloquial. Além disso, foi desenvolvido um blog, página no
Facebook, aplicativo de celular e material informativo. Os alunos foram auxiliados na
construção do blog, página no Facebook e aplicativo, o qual encontra-se disponível para
download. No blog foi adicionado um questionário para avaliar o conhecimento dos
visitantes e um link para download do material confeccionado para divulgação do projeto.
Os textos elaborados em linguagem coloquial foram inseridos no blog e página do
Facebook. O projeto tem sido divulgado na escola e na comunidade. Portanto, O uso da
tecnologia no ambiente escolar estimulou os alunos a aprimorarem a escrita e a leitura,
contribuindo para a formação, conhecimento científico e possibilitando a diferenciação
entre a linguagem coloquial e científica. Além disso, mostrou que o ambiente virtual pode
ser utilizado para fins educativos e promoção da saúde.
Palavras chave: Obesidade, Educação, Tecnologia.
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HIDROXIGEL: A solução eficaz para
higienização das mãos
Arielly Maria dos Santos Bernardes, Mariana Luiza Silva Mattar, Taísa Suelen de
Lourdes Resende, Daniela Monteiro da Silva Freire (Orientador), Raquel Helena Alves
Campos(Coorientador)
Escola Estadual Newton Ferreira De Paiva
Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde

Com o recente aumento dos casos de gripe A no Brasil, provocada pelo vírus
H1N1, a demanda pelo uso de álcool em gel para limpar as mãos cresceu muito. Tornouse necessário que todos os estabelecimentos públicos privados, como estabelecimentos
de serviços de saúde e de tráfegos (como aeroportos e rodoviárias), disponibilizassem o
álcool em gel, produto antisséptico e que se mostra bastante eficiente no combate dessa
doença. Apesar de não proteger contra novas contaminações, ele mata as bactérias já
existentes nas mãos. O álcool inicialmente foi descoberto por profissionais de saúde pela
sua eficiência microbiana nas infecções e supurações, posteriormente veio a ser
recomendado seu uso para higienização das mãos. Diversas pesquisas comprovaram sua
eficácia. Devido ao seu teor volátil desenvolveu-se o gel para ter um tempo maior de ação
e assim ficar mais eficaz no uso de higienização das mãos. O maior veículo transmissor
de contaminação são as mãos, pois através delas é que temos maior contato com as
bactérias em nosso dia a dia, por isso a importância de sempre higienizá-las. Com esse
intuito foi desenvolvido o álcool em gel à base de carbopol, álcool etílico e trietanolamina,
acrescentando a essência do cravo como repelente, devido ao seu forte odor.
Palavras chave: Higienização, Combate, Saúde.
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Aplicação de ervas medicinais encapsuladas no
tratamento de certas patologia
Ana Paula Lopes Neves, Degiene César Gonçalves, Mellyn Luzia dos Santos Simão,
Pollyanna Cristina Mendanha Moreira (Orientador), Fabio Henrique Gonçalves de
Oliveira (Coorientador).
Escola Estadual Joaquim Correa
Juatuba, Minas Gerais
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde

Analisando os benefícios de determinadas ervas medicinais, observamos que,
apesar de elas serem benéficas para algumas patologias, as pessoas não fazem uso das
mesmas, devido ao seu sabor, que nem sempre é agradável ao paladar. Assim, pensamos
em formas que facilitassem a utilização das ervas por pessoas que realmente
necessitassem de seus efeitos fitoterápicos, a melhor maneira para realizar tal tarefa seria
encontrar uma forma das pessoas ingerirem as substâncias sem se preocupar com o sabor
desagradável. Decidimos então tratar as ervas medicinais transformando-as em cápsulas,
facilitando seu uso. A ideia de utilizarmos a medicina alternativa surgiu depois que
analisamos que os remédios industrializados podem causar outras doenças, dessa forma
a aplicação desse método seria uma maneira melhor de combater certas doenças. Para
ampliar os resultados pesquisamos sobre quais plantas poderiam ser usadas, analisamos
o público que poderia ser atendido, quais os tipos de patologias e as possíveis
contraindicações.
Palavras chave: Ervas Medicinais, Encapsuladas, Medicina Alternativa.
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Propriedades do extrato glicólico feito a base
da casca do caule do neem (Azadirachta indica)
Jandson Nsaia Nunes de Araujo, Jessi Emanuele Lopes de Souza Silva, Rita de Cassia
Ferreira da Fonsêca Moura, Francisco Marlon Carneiro Feijo (Orientador).
Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho
Mossoró, Rio Grande do Norte
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde

O neem, Azadirachta indica, é uma árvore que pertence a família do cinamomo,
que também é conhecida como santa-bárbara, cedro, cedrilho, mogno, etc. É originário
da Índia e de Myanmar, onde é usada há séculos, principalmente na Índia, como planta
medicinal, planta sombreadora e mais recentemente como inseticida, adubo, na produção
de madeira, entre outras. A referida planta adaptou-se muito bem às condições climáticas
de algumas regiões do Brasil, inclusive a Nordeste, fato esse que trouxe alguns problemas
à nossa fauna e flora, visto que a mesma tem propriedades repelentes e afasta os agentes
polinizadores, causando prejuízos à reprodução dos vegetais que necessitam de tais
agentes. Por sua fácil adaptação, o neem também vem aos poucos substituindo a nossa
vegetação nativa, preocupando assim, botânicos e biólogos. Diante do exposto o presente
trabalho tem como objetivo, estudar a atuação da planta Neem indiano como
antimicrobiano e antifúngico. Trata-se de uma pesquisa experimental tendo como objeto
de estudo, infecções causadas por bactérias do grupo Staphylococcus aureus e dermatites
causadas pela Cândida albicans. Primeiro produzimos um extrato glicólico a 20%, a partir
da casca do caule de neem indiano e o diluimos nas propoções de 5% e 10%. Em seguida
os extratos foram testados em cepas de bacterias Staphylococcus aureus e em leveduras
de Cândida albicans. Os extratos feitos à partir da casca do neem indiano Azadirachta
indica mostram-se eficientes no combate a fungos e bactérias. Assim, a finalidade deste
trabalho foi alcançado e visando explorar ainda mais o potencial biológico do neem
pretendemos futuramente produzir um fármaco que auxilie no combate a infecções
cutâneas e micoses causadas pelos microorganismos supracitados.
Palavras chave: Extrato Glicolico, bactéria, Fungos.
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Irrigação PET
Demétrio Kened Ribeiro Cotrim, Lucas César Alves dos Santos, Anselmo Ramos
Ribeiro, Lucinei Cristina Ferreira (Orientador)
Escola Estadual Alvino Alcântara Fernandes
Mateus Leme, Minas Gerais
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
problemas com a saída de água de algumas garrafas, mas que foi resolvido. Os testes
provaram a grande economia de água em comparação com os sistemas de irrigação usados
nas hortas caseiras. Desta forma, podemos considerar nosso projeto como um grande
passo na tecnologia da irrigação na agricultura, principalmente nas hortas caseiras.
Palavras chave: Água, Irrigação, PET.
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Agroconexões
Dayhanne Moreira Rodrigues, Vitória de Oliveira Rocha, Estela Carolina Oliveira
Moreira, Cristina Santana da Silva (Orientador), Lucinei Cristina Ferreira
(Coorientador)
Escola Estadual Alvino Alcântara Fernandes
Mateus Leme, Minas Gerais
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Agrárias

O nosso aplicativo vai gerenciar o dia a dia no campo dos produtores rurais da
região. Em conversa com alguns agricultores da região, chegamos a conclusão, de que
quase nenhum desses produtores, utilizam uma forma automática de gerenciar seus
negócios, ou seja, não possuem nenhum tipo de tecnologia da informação. Nossos
principais clientes serão: agricultores, distribuidores de bandejas, atravessadores, etc.
Nossos objetivos com esse aplicativo serão a tomada de decisões estratégicas, estimular
o uso do sistema por parte do usuário, aumentar os lucros (combatendo desperdícios e
gargalos), rodar em várias plataformas através de navegadores e dispositivos mobile. O
pedido possui três status: orçamento, pedido e entrega. Nosso aplicativo irá facilitar a
comunicação entre o trabalhador e o vendedor, evitando desperdício de esforços ao fazer
levantamentos de forma manual, evitar prejuízos com a possibilidade de automatizar todo
o controle das contas a pagar e receber, facilitar a tomada de decisões através de números
confiáveis de receita e despesa. A metodologia consistiu em desenvolver o modelo do
aplicativo, apresentado na Feira AGROTEC. Depois do modelo, foi feito o
desenvolvimento do aplicativo na plataforma Fábrica de Aplicativos, onde foi possível
colocar em prática nossos objetivos. Ele pode rodar em várias plataformas. Basta acessar
um link pelo navegador do celular, tablet ou PC. O aplicativo foi um grande avanço para
os agricultores de nossa região, possibilitando a melhoria da comunicação entre os
agricultores e seus postos de venda na região, além de resultar em maior produtividade
no trabalho dos agricultores, que economizaram tempo em suas atividades.
Palavras chave: Aplicativo, Conexão, Agricultura.
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O uso de inseticidas naturais na comunidade de
Serra Azul
Paola Ferreira de Morais, Fabiana Alves de Freitas, Raiane Barcelar de Oliveira,
Lorenna Santos Batistioli (Orientador).
Escola Estadual Alvino Alcântara Fernandes
Mateus Leme, Minas Gerais
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Agrárias

A agricultura na nossa comunidade enfrenta grandes desafios: altos preços dos
agrotóxicos, falta de ajuda governamental e baixa valorização do que é cultivado. O
principal problema da agricultura da região são as pragas: mosca branca, ácaro rajado,
mosca minadora, piolho, lagarto, broca, tripes, bicho mineiro, fungo, formiga, pulga,
pinta preta e ferrugem, sendo a pior delas a mosca branca. Devido a isto, muitos
agricultores da nossa região acabam se endividando na tentativa de combater essas pragas,
que são responsáveis pela destruição de inúmeras plantações. A agricultura é o principal
meio de renda da nossa região. Muitas pessoas que entram acabam desistindo logo no
início, por ser um meio muitas das vezes sem lucro por não possuírem conhecimento para
realizar de maneira correta o plantio. Segundo esses dados coletados com os próprios
agricultores através de pesquisas e entrevistas, desenvolvemos um inseticida através de
plantas e produtos que possuem ação contra determinadas pragas, que destroem as
plantações. Criamos uma solução que, além de acessível financeiramente, traz resultados
notáveis contra tais pragas. O inseticida consiste em uma mistura de ingredientes naturais,
adicionados com sabão em pó, detergente e álcool. Realizamos o teste da ação do
inseticida durante sete dias, e ficou comprovado que houve resultados bastante positivos,
resultando na morte do vetor. As pragas foram amenizadas nas plantações com a
aplicação do inseticida natural que foi produzido, além de as plantas ficarem viçosas, a
maneira de produzi-lo e aplicá-lo é fácil. Concluiu-se que o vetor teve diminuição às
plantas combinadas com tais produtos utilizados na produção do inseticida, foi
indispensável para o sucesso do inseticida.
Palavras chave: Inseticida natural, Agricultura, Mosca Branca.
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Inseticida Orgânico
Natieli Alexsandra Teixeira, Lívia Silva Feitosa, Katia de Moraes Melo (Orientador),
Eliane dos Santos Ferreira (Coorientador)
Escola Estadual Ilidio da Costa Pereira
Divinópolis, Minas Gerais
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Agrárias

A agricultura teve início a cerca de dez mil anos atrás na Europa, foi trazido para
o Brasil quando este ainda era colônia. Por possuir terras e climas propícios, pôde
desenvolver-se com excelência. Porém, a partir daí surgiram ás pragas biológicas que
foram um grande empecilho para os trabalhadores rurais por causar baixa na produção e
má qualidade dos produtos. Visando o problema foi descoberto como solução, uma
composição química de um inseticida sintético. O primeiro pesticida químico (DDT) foi
desenvolvido durante a primeira guerra mundial, mas somente em 1939 que Paul Muller
evidenciou suas propriedades inseticidas, mas como todos do grupo dos organoclorados,
também era um composto cancerígeno, teratogênico e cumulativo ao organismo. E foi
com base nas respectivas informações alarmantes de periculosidade do agrotóxico que o
grupo iniciou pesquisas para encontrar produtos mais naturais os quais, poderia amenizar
o uso do pesticida químico. Dentre algumas soluções naturais o inseticida orgânico a base
de nicotina, foi a escolhida. Para o desenvolvimento da receita processou-se o fumo, que
misturou-se com água e álcool combustível. A mistura foi coada e descansou por um
tempo, até a aplicação com o pulverizador. Durante testes realizados em hortaliças e
citros, observou –se que em um espaçamento de três aplicações, já houve o extermínio
completo de pulgões e cochonilhas, sem prejuízos no desenvolvimento do fruto, no caso
o citros e principalmente sem causar danos a saúde humana e ao meio ambiente como o
agrotóxico poderia causar. Após tais constatações e resultados positivos, comprovou-se a
eficácia do produto.
Palavras chave: Agrotóxicos, Pragas, Agricultura.

93

Anais da 1ª Feira Mineira de Iniciação Científica
Mateus Leme, 16 a 18 de agosto de 2017

Ração para peixe a partir do reaproveitamento
da casca de camarão
Ádryne Doralice Rodrigues Lobato, Anna Maria Nonato Moraes, Marina Gomes Leão,
Gracy Pinheiro Fortes (Orientador)
Escola Municipal Aristoteles Emiliano De Castro
Igarapé-Miri, Pará
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Agrárias

Esse trabalho partiu da ideia de diminuir o custo dos pequenos Piscicultores do
Município de Igarapé-Miri, reaproveitando a matéria prima “camarão” que é utilizado na
pesca artesanal como isca para peixes de pequeno porte. Uniu-se o conhecimento cultural
com o cientifico, assim chegando a idéia de desenvolver uma ração à base de casca de
camarão. Sabendo que o camarão é excelente fonte de proteína de alta qualidade de várias
vitaminas e mineral importante, de baixa caloria e não contém carboidratos. É necessário
dizer que embora o teor de colesterol presente nos camarões, seja significativo, também
contém ácido graxo como ômega 3, que é saudável para o coração. Uma pesquisa desta
natureza vem contribuir com a agricultura e com o meio ambiente, visto que a casca do
camarão muitas vezes e desperdiçada ou descartada de forma irregular sendo considerada
matéria orgânica que pode ser reaproveitada. O camarão a que nos referimos é da espécie
Macrobrachium amazonicum (Heller,1862; Valenti, 1985), conhecido como camarão-daAmazônia ou camarão-cascudo. Este município é conhecido como a "Capital Mundial do
Açaí", por ser o maior produtor e exportador desse fruto no mundo. Localizado na
margem direita do rio homônimo, na zona fisiográfica Guajarina, com área 1 Amazônia
ou camarão-cascudo. É bastante comum na região Amazônica, onde se situa o município
de Igarapé-Miri, estado do Pará. 996,823 km² e população de 62,000 habitantes, segundo
dados do IBGE/2010. Esse camarão assim como o acaí, faz parte da base alimentar do
municipio, e constitui-se um dos principais pratos típicos da região, do qual se origina
várias receitas, principalmente do “corpo” parte do camarão que possui uma massa de
sabor adocicado. Porém, a região ultiliza o modo de preparo salgado frito com limão e
sal. Assim, a casca do camarão gera um volume enorme de resíduos que são descartados
para o ambiente. O descarte inadequado, atrai roedores, assim como muitos insetos. Neste
sentido, surge a ideia de produzir uma ração para peixes a partir da casca do camarão para
ser utilizado pelos psicultores do município de Igarapé-Miri/Pa.
Palavras chave: Ração, Camarão, Reaproveitamento.
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Guilherme Stallbaum Ratzmann, Allan da Silva Mendes, Rafael Penning das Neves,
Juliane da Silveira Garcez (Orientador), Mauricio Iriart Larroza (Coorientador).
Escola de Ensino Médio Sesi Eraldo Giacobbe
Pelotas, Rio Grande do Sul
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Sociais Aplicadas

A pesquisa que será realizada tem como objetivo explorar e introduzir o uso da
Robótica Móvel, (LEGOⓇ MINDSTORMSⓇ Education), como recurso pedagógico, a
fim de incentivar o aprimoramento das capacidades psicomotoras e cognitivas dos alunos
inseridos nas lições de robótica, com objetivo de desenvolver e estimular a educação com
uso da robótica em seus conceitos didáticos nas disciplinas de Física e Linguagens. A
metodologia utilizada visa apresentar uma nova maneira de inserir a robótica móvel no
sistema educacional, ou seja, propor um novo método de utilização dos recursos de
robótica móvel, como meio de explorar mais as capacidades psicomotoras, criativas e
cognitivas de cada indivíduo. Além disso, o uso da Robótica Móvel propõe "uma nova
relação professor/aluno, na qual ambos andam juntos, a cada instante, buscando, errando
e aprendendo” (Fróes, 1998). O uso da robótica pode influenciar o processo cognitivo, a
capacidade crítica, o raciocínio lógico e o senso de saber com um novo recurso de ensino
e aprendizagem, utilizando a Robótica Móvel que pode contornar as adversidades
encontradas na resolução de situações problema e o desenvolvimento do raciocínio
lógico, envolvendo assim os conhecimentos práticos e teóricos nos componentes
curriculares de Física na área de Ciências da Natureza e Língua Portuguesa e Literatura
na área de Códigos, Linguagens e suas Tecnologias. Usando a robótica móvel como um
instrumento complementar nestas disciplinas é uma maneira de trazer um interesse ainda
maior para os alunos, com o objetivo de ampliar as suas possibilidades de compreensão
dentro de cada conteúdo abordado, assim, poderão encontrar soluções para a sua
aprendizagem com o auxílio do trabalho em equipe, utilizando o raciocínio lógico,
interpretando problemas e fazendo com que o aluno se sinta instigado a encontrar uma
maneira de resolver o desafio que lhe foi dado.
Palavras chave: Robótica móvel, Aprendizagem, Raciocínio Lógico.

X - Guardião: transparência em foco
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Maycon Marrone Freitas Moura, Vitor Edvar Silveira, Fernando Nunes de Vasconcelos
(Orientador).
EEEP Júlio França
Bela Cruz, Ceará
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Sociais Aplicadas

A corrupção é um mal sistêmico que tem afetado a sociedade brasileira em sua
totalidade. As discussões sobre os portais de monitoramento dos gastos públicos e sua
importância no dia a dia dos cidadãos tornam-se cada vez mais relevantes. Atualmente
nossa sociedade vive uma notável e irreversível crise relacionada a valores morais e
éticos, onde a descrença generalizada nas instituições, principalmente as públicas, faz
com que a sociedade questione até onde os descasos com os bens públicos irão. Neste
contexto, o projeto X - Guardião: Transparência em foco como uma ferramenta de
controle social, promotor da cidadania e da fiscalização configura-se como importante
instrumento pela necessidade cada vez maior da sociedade de acompanhar os gastos
públicos, bem como a execução das propostas dos governos. A iniciativa objetiva
qualificar a transparência da gestão municipal como instrumento promotor da cidadania,
do direito à informação e da publicidade. O processo metodológico foi dividido em
etapas. A priori, realizamos o diagnóstico do problema através da observação in loco e da
aplicação de questionários. Sequencialmente fizemos o embasamento técnico científico e
como proposta de solução desenvolvemos uma plataforma que monitora o cumprimento
das propostas de governo do poder executivo e legislativo. Ademais, a participação
popular através dos grupos de base são ferramentas que fortalecem a transparência e a
luta por uma cidade menos corrupta. O projeto Guardião é uma iniciativa que assegurou
a boa e correta aplicação dos recursos públicos, o monitoramento eficaz do plano de
governo do gestor municipal e o fomento da participação popular. A transparência das
ações do governo municipal qualifica a participação social na luta por políticas mais
equânimes.
Palavras chave: Transparência, Controle Social, Cidadania.
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Arquitetura Sustentável Planejada com
Acessibilidade
Arthur Roldão Lourenço, Samuel Henrique Barbosa dos Santos Fialho, Rosana
Aparecida Ferreira Nunes (Orientador), Mariana Anacleto Rolim Miranda
(Coorientador)
CEFET-MG Timóteo
Timóteo, Minas Gerais
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Sociais Aplicadas

A Realidade Virtual é uma nova tecnologia que têm aplicações em várias áreas do
conhecimento. Ela vem demonstrando ser capaz de exercer forte influência sobre o
usuário em relação ao objeto em destaque. Através dela, o observador pode enxergar com
clareza o projeto proposto e interagir com o ambiente virtual. O uso da realidade virtual
pode ajudar o projetista a definir materiais e critérios que melhor aproveitem as condições
do local onde a edificação será implantada, bem como fazer modificações arquitetônicas
que possam otimizar o tráfego de pessoas, dentre outras. Por isso, pensando no uso desta
nova tecnologia, em questões que envolvem sustentabilidade na construção civil e na
importância de garantir acessibilidade nas edificações, foi desenvolvido um protótipo de
edificação de pequeno porte com estas características. A residência foi elaborada
pensando-se em atender as mais variadas formas de deficiências, de acordo com a NBR
9050. A escolha de seu tamanho deveu-se ao atendimento das atribuições profissionais
dos Técnicos em Edificações dispostas pelas Resoluções nº 262/79 e nº 278/83, ambas do
Confea e/ou Decreto Federal nº 90.922/85. Após a elaboração do projeto arquitetônico
em três dimensões (3D) e sua vinculação a realidade virtual, ele foi apresentado e testado
com a utilização de equipamentos adequados a esta finalidade por alguns entrevistados.
Os resultados foram excelentes, tendo em vista que a aplicação de tal tecnologia, tem um
fácil entendimento e ganhos que podem revolucionar o modo que as pessoas veem a
construção civil. Espera-se aprofundar os estudos para desenvolver novos projetos e
estimular o interesse de outras pessoas pelo uso desta tecnologia.
Palavras chave: Realidade Virtual, Projeto de Arquitetura, Acessibilidade.
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Plataforma Educativa para Portadores de
Síndrome de Down e deficiência intelectual
Marcos Túlio da Silva Oliveira, Thiago Moraes de Assis, Hugo Henriques Teixeira,
Eliane dos Santos Ferreira (Orientador).
Escola Estadual Ilidio da Costa Pereira
Divinópolis, Minas Gerais
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas

Os portadores de Síndrome de Down e deficiências intelectuais necessitam de
material didático eficaz e acompanhamento em seu processo de aprendizagem, pois
apresentam um desenvolvimento intelectual mais lento que as outras crianças. Visando
isso, o projeto tem como objetivo desenvolver o raciocínio e o conhecimento desses
portadores através de uma plataforma educativa que contem jogos disciplinares com base
na matemática, material didático que auxiliem no ensino e informações para conscientizar
os pais das crianças sobre o tipo de doença que seu filho porta. Várias pesquisas foram
feitas em institutos que trabalham com crianças com necessidades especiais para
compreender as dificuldades de aprendizagem, as relações sociais no cotidiano, a
capacidade intelectual de cada faixa etária, a capacidade de memorização, entre outras
informações que foram necessárias para a criação da plataforma; um fator interessante
observado é que as relações com a família afetam o psicológico das crianças, diversas
vezes atrapalhando na aprendizagem das mesmas. Muitas crianças com Síndrome de
Down e deficiência intelectual não tem uma atenção necessária pela família, tendo como
consequência o ensino ineficaz, apresentando um déficit de aprendizagem em relação a
outras crianças na mesma situação, esse atraso na aprendizagem pode ser tão grave que
um portador de deficiência intelectual com 30 anos, pode apresentar uma mentalidade de
8. Com base nesse conceito, a hipótese abordada é que jogos educativos que utilizam da
matemática como ferramenta de ensino, juntamente com o acompanhamento dos pais ou
profissionais da educação, podem ser extremamente eficazes para a aprendizagem dessas
crianças. Espera-se que com a utilização da Plataforma Educativa, os usuários com
necessidades especiais, apresentem maior desenvolvimento na aprendizagem e
raciocínio.
Palavras chave: Plataforma educativa, Síndrome de Down, Deficiência
intelectual.
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O emprego de Camelídeos na expansão religiosa
e cultural dos árabes no Califado. Curiosidades
e perspectivas
Jamille Cristina Torquato Ferreira, Carolaine Leoterio dos Santos, Karen Caroline Luiza
dos Santos, Joelton Carneiro de Lima (Orientador).
Escola Estadual Eliseu Laborne e Vale
Belo Horizonte, Minas Gerais
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas

O objetivo deste trabalho transdisciplinar é caracterizar os camelídeos
principalmente os camelos e dromedários apresentando por conseguinte como foram
fundamentais para a expansão Árabe/Islâmica da península arábica para o norte da África.
Camelídeos que vem da sub-ordem Tylopoda é um grupo de mamíferos artiodáctilos
ruminantes, ou seja, animais vertebrados com glândulas mamárias, que tem um número
par de dedos nas patas e possuem um estomago dividido em três ou quatro cavidades. Se
encontram principalmente nas regiões da África, Ásia e América do Sul.
Palavras chave: Camelídeos, Califado, Islã.
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A cultura do nudes - transgressão e resistência
Isabelle Lohane Braga, Thais oliveira luiz, Joelton Carneiro de Lima (Orientador)
Escola Estadual Eliseu Laborne e Vale
Belo Horizonte, Minas Gerais
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas

O presente trabalho objetivou caracterizar o fenômeno "nudes" ou nude em face
do advento de novas tecnologias na modernidade. Como a relação respeito ao corpo,
transgressão e tecnologia evoluem com a mudança das sociedades? Como possa jovens
de hoje vem o próprio corpo em razão de uma crescente e multidirecional pressão social?
Foram algumas das inquietações que motivaram esse estudo.
Palavras chave: Nudes, Tecnologia, Sociedade.
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Um Olhar sobre a Cidade: Aspectos do uso da
fotografia como fonte para a construção da
história e da memória de uma cidade Campanha
Denise Aparecida Ferreira Domingues, Juliana Benedito Lima, Edna Mara Ferreira da
Silva (Orientador).
Escola Estadual Vital Brasil
Campanha, Minas Gerais
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas
Nossa proposta de trabalho tem por objetivo dar continuidade na revitalização e
preservação do patrimônio Histórico junto aos alunos do ensino médio da cidade,
buscando assim despertar o interesse, formando agentes disseminadores da História e
Memória da cidade de Campanha. Campanha, além de sua reconhecida importância
histórica, possui um valioso e diversificado patrimônio documental que remonta a
primeira metade do século XVIII, período de ocupação das vilas mais antigas da região.
Grande parte desse acervo se encontra sob a custódia do Centro de Memória, conforme
já foi demonstrado. Além do trabalho de pesquisa acadêmica, sentimos a necessidade de
estimular a percepção história das futuras gerações, com destaque para a valorização da
preservação e revitalização do patrimônio histórico e cultural da cidade. Dessa forma,
este projeto pretende consolidar este trabalho de preservação cultural, criando
oportunidades para a inserção dos alunos do ensino médio no processo de produção do
conhecimento histórico, contribuindo não só para a sua formação pessoal, mas também
na educação para a cidadania, com destaque para a compreensão de que sua história
pessoal faz parte um contexto mais amplo, ou seja, faz parte do patrimônio cultural
herdado, que pode ser percebido nos vestígios deixados nos inúmeros documentos
antigos, e principalmente nas fotografias do acervo Paulino de Araújo preservados pelo
Centro de Memória Cultural do Sul de Minas - CEMEC.
Palavras chave: História, Memória, Fotografia.
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Educa3D: A Utilização da Tecnologia de
Impressão 3D como ferramenta auxiliar para
aprimorar o aprendizado das disciplinas do
campo das Ciências
Henrique Russo Colen Dias, Eric Fernando Teixeira Paixão, Priscilla Araújo Alcici
Jorge (Orientador)
Escola Palomar Lagoa Santa
Lagoa Santa, Minas Gerais
Anos Finais do Ensino Fundamental
Ciências Humanas
A tecnologia de impressão 3D tem facilitado em muito o cotidiano das pessoas.
Empresas e instituições de ensino ao redor do mundo tem utilizado esta tecnologia cada
vez mais favorecendo também o acesso e a disseminação da tecnologia. Além de rápidas,
as impressoras não apresentam materiais tóxicos na fabricação, e os materiais utilizados
para a impressão não se deformam com o tempo. O equipamento, que já era utilizado por
grandes empresas, chegou com alto custo para o público, mas vem diminuindo o preço
gradativamente, e hoje já existem modelos bem acessíveis no mercado. A evolução das
impressoras 3D já alcançou níveis elevadíssimos, tornando possível até mesmo a
impressão de alimentos e, até mesmo, imprimir tatuagens na pele. O presente trabalho
vem, desta forma, apresentar o uso desta tecnologia no Ensino Fundamental e Médio nas
escolas sendo uma facilitadora do aprendizado pelos alunos e para os professores mais
uma ferramenta de ensino, que resulta em estratégias mais eficientes de fixação do
conteúdo das disciplinas, principalmente as mais abstratas. A proposta de uso da
tecnologia é de unir a teoria das disciplinas acadêmicas com a prática, desenvolvendo e
criando modelos físicos para a demonstração aos alunos das matérias abordadas nas
escolas, dessa forma, aproximando esse conteúdo dos alunos. Pretende-se também propor
a compra de uma dessas impressoras, criar modelos para impressão e aplicar aulas testes
com modelos impressos, coletando e verificando a viabilidade e eficácia dos novos
métodos propostos. Espera-se que com esse trabalho e esses novos métodos propostos
seja possível melhorar a educação das ciências na escola onde o projeto está sendo
sediado, e em todo o Brasil.
Palavras chave: Impressão 3D, Aprendizado, Modelamento tridimensional.
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Festa das solteironas: inclusão e protagonismo
da mulher
Alex Luna Amorim, Bianca de Araújo Sobral, Maria Eduarda Pereira Sampaio, Rodrigo
De Sousa Nascimento (Orientador).
Colégio Nossa Senhora de Fátima de Barbalha
Barbalha, Ceará
Anos Finais do Ensino Fundamental
Ciências Humanas
A mulher busca sua ascendência cada vez maior na sociedade, luta por seus
direitos manifestando sua autonomia desde já, porém isso não é suficiente para o seu
sentimento de segurança principalmente pelo medo de não se enquadrar nos padrões
impostos pela sociedade. Durante grande parcela do tempo houve disparidades entre
funções femininas e masculinas, visando que os homens tinham como embasamento o
lado financeiro, tendo consigo "decisões mais fortes”, e a mulher a função de procriar e
de satisfazer os desejos do homem, com uma parcela quase que insignificante de voz
ativa. Essa problemática foi escolhida não somente por identificar um problema
sociocultural que envolva a mulher como membro principal, mas que a partir da
identificação do ponto negativo, levar uma resolução ou tornar amena a demanda
exclusiva feminina. Para tornar possível a realização programada para o projeto, a
consulta a bancos de dados e pesquisas mais aprofundadas foram essenciais para um
maior domínio do assunto, posteriormente para a construção dos textos, além da
participação na festa intitulada “Noite das Solteironas”, que por visar o mesmo tema foi
de suma contribuição. Uma chave de leitura para a vivência, foi concretizada após a
entrevista com a coordenadora do projeto noite das solteironas na cidade de Barbalha,
estado do Ceara, que como ápice teve a inclusão da mulher no meio social a partir do
matrimônio, promovida pela noite, pelos kits casamenteiros e simpatias feitos pela
própria coordenadora. Por final, ao englobar as ideias dos participantes do projeto e por
obter um resultado satisfatório conforme sua perspectiva desde o início.
Palavras chave: Protagonismo, Inclusão, Mulher.

103

Anais da 1ª Feira Mineira de Iniciação Científica
Mateus Leme, 16 a 18 de agosto de 2017

Delas para elas: o livro de vivências,
orientações e empoderamento para garotas
(pré)adolescentes
Rafaela Veber Bevilaqua, Amanda Fonseca Leitzke, Marceli Tessmer Blank
(Orientador), Greice Conrad Rodrigues Sedrez (Coorientador).
Escola de Ensino Médio Sesi Eraldo Giacobbe
Pelotas, Rio Grande do Sul
Ensino Médio ou Técnico
Linguística, Letras e Artes
Não é de hoje que a linguagem cumpre um papel social importantíssimo na
divulgação e proclamação de ideias e conceitos que cerceiam a nossa sociedade. As
relações de poder e submissão estão imbricadas como raízes em nossa cultura, as quais
se manifestam em uma organização hierarquizada. Nesse sentido, a associação entre
linguagem e ideologia torna-se significativa quando utilizada para expressar ideias e
conceitos que inviabilizam a utilização de padrões pré-estabelecidos ou que explanem em
prol de novos paradigmas, como é o caso do empoderamento feminino, expressão
bastante contemporânea, que visa equiparar os homens e as mulheres em uma sociedade.
Pensando nisso, o presente trabalho tem um papel muito forte nos dias atuais, levando em
consideração que temas como a igualdade de gênero começam a ser discutidos com mais
naturalidade, de uma forma a buscar solucionar este problema. Logo, dentro desta
temática entra em pauta o empoderamento das mulheres, ao perceberem que tem a
liberdade de lutar por seus direitos e igualmente ser respeitadas. Por essa razão, a pesquisa
tenta responder à seguinte questão: de que forma a linguagem pode servir para orientar o
empoderamento feminino em meninas pré-adolescentes e adolescentes? Com isso, o
objetivo geral desta pesquisa consiste em construir um livro utilizando a linguagem para
informar e debater assuntos que visem o empoderamento feminino em meninas préadolescentes e adolescentes. Para a realização desta pesquisa foram seguidas algumas
etapas que contemplaram o estudo sobre a temática abordada; a escolha dos sujeitos
pesquisados; uma oficina realizada com os sujeitos pesquisados; a análise de dados (etapa
em construção); a devolução do livro à escola (em andamento). Os resultados
preliminares realizados a partir da coletagem dos dados apontam para uma visão cujos
conceitos são reflexos da sociedade atual, na qual a figura da mulher ainda é relativamente
menos valorizada que a do homem, os padrões de beleza ainda seguem tendências de
mídia e, por conta disso, as transformações do corpo ainda são vistas como tabus e com
preconceito.
Palavras chave: Vivências e orientações, Linguagem e ideologia, Livro.
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A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA TODOS OS
SERES VIVOS
Cristiane Alvarenga Rocha, Cristina Jacobi Pereira, Elizabete Sebastião Santos, Élcia
Daniela Valadares, Grazielli Leite Brito, Priscila Coutinho Klein, Thalita Pujone, Aline
Yasko Marinho Suzuki
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
A água é de suma importância para a vida no planeta, e os conhecimentos sobre
sua preservação e consumo correto, são vitais para a sobrevivência humana, para a
conservação da biodiversidade, e manutenção da saúde. Sendo assim, acreditamos que a
abordagem do tema: “A importância da água para todos os seres vivos” gera um
conhecimento significativo na prevenção de doenças e preservação ambiental. Diante
disso, objetivamos analisar se as escolas estão trabalhando com seus alunos e corpo
escolar a importância da água na vida dos seres vivos. Com o intuito de testar se os alunos
perceberam quais os cuidados necessários à preservação da água e seu uso consciente
foram realizadas atividades práticas e aulas informais. Nestas atividades o tema foi
direcionado de maneira lúdica, para que o acesso a este conhecimento fosse de forma
simples e agradável. Dentre as práticas realizadas podemos citar: rodas de conversa e
debate, confecções de desenhos, realizações de experiências, vídeos educativos. Após
realizar as atividades, os alunos demonstraram ter assimilado as informações com os
desenhos confeccionados. Ao realizar a prática do rio poluído os alunos se mostram tristes
com a situação e conseguiram relacionar a poluição com a morte dos animais, plantas.
Além disso relataram que a água poluída pode causar doenças. Dessa forma concluímos
que ocorreu a assimilação e compreensão do tema, a conscientização sobre as questões
ambientais abordadas foram satisfatórias, e observamos que o tema é vivenciado e tratado
na rotina da escola. Por fim, este trabalho nos proporcionou como futuros docentes, uma
reflexão sobre a água como elemento fundamental para a existência da vida na Terra e
que economizar água para que não falte no futuro é o grande desafio ambiental. Entretanto
compreender que a representação da ação de cada um, protegendo e cuidando deste
recurso natural precioso e indispensável a todos, significa termos vida no amanhã.
Palavras chave: Meio Ambiente, Água, Uso consciente.
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O OLHAR DO ALUNO SOBRE O MEIO
AMBIENTE: PERCEPÇÃO DE QUESTÕES
RELATIVAS A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Simone Aparecida da Costa, Ana Carla Oliveira de Moraes, Ana Flávia Alves Praes,
Daniele Meireles de Oliveira Faria, Élida Santos Vieira, Luana Lima Peres, Nathália de
Oliveira Rocha, Poliane Tamara de Souza, Aline Yasko Marinho Suzuki
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
Diante da importância do ensino sobre conservação e preservação ambiental, o
presente projeto visa: analisar o conhecimento prévio das crianças sobre o tema; observar
e registrar o comportamento dos estudantes mediante a apresentação de questões
ambientais. Tendo em vista que, quando trabalhado desde a infância, a criança aprende
desde cedo que é necessário cuidar e preservar, e também é capaz de compreende que o
futuro necessita de uma boa administração da atualidade, no que se refere à utilização de
recursos naturais, criando assim cidadãos críticos e reflexivos dentro do ambiente em que
estão inseridos. A realização do projeto teve como objetivo analisar as diferentes
percepções dos alunos e, com isso conhecer suas atitudes e pensamentos diante da
temática sobre conservação e preservação ambiental. Em um primeiro momento foi
realizado com os alunos uma leitura, onde foram envolvidas diversas questões relativas à
conservação, preservação e utilização de recursos naturais existentes no meio ambiente.
Em seguida houve um momento de conversa com os alunos sobre a temática abordada,
onde eles expuseram suas opiniões e questões que já são de sua prática, interesse e
conhecimento diante do tema abordado. Para finalizar, os alunos da educação infantil
fizeram um desenho, e os alunos do ensino fundamental responderam a um questionário,
produziram cartazes e participaram de uma pesquisa com amostragem de figuras. Durante
a realização das atividades os alunos mostraram-se interessados sobre a temática, e quanto
ao resultado do questionário, analise da conversa e ilustrações, eles mostraram também
uma preocupação com o ambiente em que vivemos. De uma maneira geral, nas escolas
onde foi aplicado o projeto, foi possível perceber que os alunos apresentam uma
consciência ambiental, e que se posicionam de maneira atenta as ações do cotidiano
relativas à conservação e preservação ambiental.
Palavras chave: Conservação, Preservação, Meio Ambiente.
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REPRESENTAÇÃO LÚDICA DO CICLO DA
ÁGUA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO DE
CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Camila de Albuquerque Leme, Gabriella Medeiros Marciano, Isabella do Carmo
Mourão, Rafaela Aguiar do Nascimento, Fernanda Nobre Amaral Villani
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
O ciclo da água é o processo que nos mostra que a mesma água que cai da chuva
evapora dos lagos, rios e oceanos num movimento infinito, aos quais também somam os
processos fisiológicos dos seres vivos. É de extrema importância ensinar o ciclo da água
para as crianças, para que tenham consciência de que a água é um recurso natural não
renovável valioso. Porém, a forma com que esse conteúdo é abordado nas escolas não
favorece a aprendizagem e identificação dos alunos do quanto o ciclo está presente em
nosso cotidiano. Os documentos norteadores da prática pedagógica no Brasil, como o
RCNEI e os PCNs, preconizam que, por meio das aulas práticas, o conhecimento pode
ser agregado à ludicidade, despertando um maior interesse dos alunos sobre o conteúdo
trabalhado. Nesse sentido, o presente projeto foi elaborado com o intuito de despertar o
interesse pelo ciclo da água, valorizando esse recurso natural como essencial para
manutenção da vida na Terra. Mais especificamente, espera-se: conscientizar os alunos
da importância da preservação da água; realizar experimentos e práticas que facilitem a
compreensão; incentivar a observação e o cuidado com a natureza. Para isso, o projeto
foi divido em três etapas sequenciais. A primeira, uma de roda de conversa sobre o ciclo
da água, valorizando os conhecimentos prévios e aguçando a curiosidade das crianças. A
segunda, apresentação do ciclo da água de maneira esquemática e a construção coletiva
de um terrário, a fim de observarmos esse ciclo. A terceira, confecção de um diário de
campo, com as anotações de tudo que foi observado no terrário ao longo de uma semana.
Por meio da construção, as crianças tiveram a oportunidade de observar, na prática, como
o ciclo natural da água acontece, além de tê-lo construído. Ao final da programação, as
mesmas foram capazes de formular conclusões quanto ao ciclo e a importância do uso
consciente da água, reforçando a eficácia da aula prática e participativa.
Palavras chave: Água, Terrário, Ensino de Ciências.
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LITERATURA E OFICINA COMO RECURSOS
DIDÁTICOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
NO ENSINO FUNDAMENTAL
Barbara Christina Matos Aguiar, Daniella Mazzeo Marzinetti Silva, Iris Janaina Correia
de Andrade, Priscila Campbell Pereira, Fernanda Nobre Amaral Villani
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
A poluição é um grande problema mundial. O crescimento populacional dos seres
humanos gera aumento no consumo e, consequentemente, o aumento na produção de lixo.
No Brasil, a falta de uma coleta seletiva eficaz faz com que nosso país sofra com a falta
de espaço para o despejo correto do lixo e a poluição ambiental. A conscientização das
crianças é uma das principais ferramentas que temos para mudar esse cenário de
degradação. Sendo assim, tendo como base os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
de Ciências e Meio Ambiente e trabalhos complementares, idealizamos um projeto para
trabalhar com estudantes do ensino fundamental os 5 Rs (Reduzir, Reciclar, Reutilizar,
Repensar e Recusar). Através das atividades propostas, esperamos engajar os estudantes
no debate sobre a crise ambiental, incentivando-os a adotar hábitos compatíveis com a
sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Para isso, o projeto foi divido em três
etapas sequenciais. A primeira, uma contação de história e debate sobre o livro
KONSUMONSTROS, de Florence Breton. A segunda, uma oficina de produção de
brinquedos com materiais recicláveis. A terceira, uma auto avaliação sobre como cada
um de nós pode contribuir para a proteção/preservação do meio ambiente. Os alunos
participaram ativamente e demonstraram grande interesse e curiosidade sobre o tema.
Durante a leitura do livro KONSUMONSTROS, alguns alunos compartilharam
conhecimentos prévios e hábitos relacionados à educação ambiental, como não jogar lixo
no chão, não comprar produtos desnecessários, contribuindo assim para melhor interação
entre os expectadores. Na oficina, cada participante confeccionou dois brinquedos com
materiais recicláveis, que puderam levar para casa. Por meio das atividades
desenvolvidas, os estudantes chegaram à conclusão do quanto suas atitudes contribuem
para a degradação ou preservação do meio ambiente. Consideramos que os resultados
foram satisfatórios, uma vez que os estudantes responderam a atividade avaliativa de
maneira completa e coerente com a educação ambiental. O projeto também contribuiu
para uma troca de experiências e saberes entre todos os autores envolvidos, ressaltando a
importância dos trabalhos em equipe no aprimoramento da prática pedagógica.
Palavras chave: Consumo consciente, Reciclagem, Educação Ambiental.
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PESQUISA E ELABORAÇÃO DE ROTEIRO DE
ENTREVISTA VISANDO A INCLUSÃO DE
ALUNOS COM ANEMIA FALCIFORME
Lorena Caroline Rodrigues, Fernanda Nobre Amaral Villani, Aline Yasko Marinho
Suzuki, Eliane Aparecida de Souza Oliveira, Fernanda Aires Guedes Ferreira, Gláucia
Soares Barbosa
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
As altas taxas de evasão escolar e baixo índice de escolaridade das crianças
brasileiras que necessitam de Educação Especial são considerados grandes desafios. Para
superar essas dificuldades, é necessário um aprimoramento de inúmeros fatores dentro e
fora do ambiente escolar. Dentre eles, podemos citar a informação e capacitação dos
educadores e um estreitamento do diálogo entre escola-família-profissionais da saúde,
aumentando o sucesso de inclusão dos alunos com necessidades especiais dentro da
escola, usufruindo de toda interação social que lhe é de direito. A Anemia Falciforme
(AF) é uma hemoglobinopatia que resulta em manifestações clínicas variadas. Os
estudantes com AF podem não apresentar sintomas (assintomáticos) ou terem sintomas
característicos que são bem debilitantes. Os alunos portadores de AF enfrentam
dificuldades rotineiras que são, muitas vezes, desconhecidas pelos profissionais da
educação. Portanto a AF é considerada uma condição de Educação Especial. O presente
trabalho busca compreender as necessidades de estudantes portadores de AF, a partir da
percepção deles e de seus familiares, para promover ações de inclusão desses alunos nas
escolas. Esse é um estudo investigativo, que busca esclarecer o entendimento da
qualidade de vida dos portadores de AF, seguindo, para isso, uma abordagem qualitativa.
Essa abordagem é entendida como um conjunto de práticas interpretativas que busca
investigar os sentidos que os sujeitos atribuem aos fenômenos e ao conjunto de relações
no qual eles se inserem. Na primeira etapa do projeto foi realizado um levantamento
bibliográfico sobre as particularidades dos pacientes portadores de AF, com intuito de
elaborar um roteiro de entrevista. Essa pesquisa resultou em dois roteiros independentes
e complementares. O primeiro é direcionado aos alunos portadores de AF, sendo
composto por oito perguntas simples sobre seus sentimentos e rotinas relacionados à
escola. O segundo é direcionado a um responsável maior de dezoito anos, sendo composto
por oito perguntas relacionadas às condições de tratamento da criança, como também ao
diálogo da família com a escola. Acreditamos que as entrevistas, a partir desses roteiros,
poderão esclarecer as causas de evasão escolar desses alunos, sendo, portanto, muito
importantes para melhoria da educação no país.
Palavras chave: Anemia Falciforme, Educação Inclusiva, Educação em Saúde.
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INFLUÊNCIA DOS HÁBITOS ALIMENTARES E
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS NA
OBESIDADE INFANTIL
Rosilene Carneiro Abade, Joselene Silva Purificação, Priscila Monique Verdin
Kriwitzki, Andressa Damares Lima, Ione Maria da Silva, Aline Yasko Marinho Suzuki
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
A alimentação e nutrição adequada são requisitos essenciais para o crescimento e
desenvolvimento da criança, sendo a obesidade infantil um problema nutricional em
ascensão. Diante desta realidade, a escola possui o importante papel no desenvolvimento
da criança como uma agente na promoção da educação alimentar. Tendo em vista a
importância de ensinar hábitos alimentares saudáveis, o presente trabalho objetivou
promover a educação nutricional em escolares de 1ª a 4ª série. Para isso, foram aplicados
questionários para identificar peso, altura e determinação do Índice de Massa Corporal
(IMC) dos estudantes. Posteriormente, foi realizada uma dinâmica com o intuito de
demonstrar a quantidade de açúcar nos alimentos. Por fim, foram distribuídas para a
comunidade escolar sugestões de receitas saudáveis e folhetos contendo orientações sobre
a importância da alimentação saudável. A análise dos questionários demonstrou que 63,6
% estão com o IMC normal, 31,8 % estão abaixo do peso e 4,5 % dos estudantes estão
com o IMC sobrepeso. Durante a dinâmica para demonstrar o teor de açúcares nos
alimentos, os estudantes foram participativos e demonstraram apresentar um
conhecimento prévio sobre o assunto. Apesar da maioria dos estudantes possuírem uma
consciência sobre a importância da alimentação saudável, grande parte relatou não fazer
consumo constante de frutas e legumes preferindo biscoitos, massas, arroz, salgados,
refrigerantes e sanduíches. Após a realização das atividades notou-se melhora na
alimentação durante o recreio e conscientização das crianças, que demonstraram
preocupações como, por exemplo, de seguir o cardápio saudável, aumentar a ingestão de
frutas, além do desenvolvimento de competências que ampliaram os conhecimentos a
respeito de práticas alimentares saudáveis.
Palavras chave: Obesidade infantil, Educação Alimentar, Ensino em Saúde.
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CONSCIENTIZAÇÃO À PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
Vanessa Natália dos Santos Soares, Aline Rezende Dutra, Laís Jordânia Monteiro
Perpétuo, Flávia Lumena Queiroz Bittar, Thaís Portela Gardini Almeida, Marcilene
Aparecida da Silva Carvalho, Raquel Santos da Silva, Aline Yasko Marinho Suzuki
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
A educação ambiental deve ser trabalhada desde cedo com as crianças, precisa
fazer parte do cotidiano delas na perspectiva dos alunos se tornarem multiplicadores de
conhecimento nesta área. É de suma importância à conscientização dos estudantes e toda
a comunidade escolar, acerca da preservação ambiental, fazendo com que incorporem ao
cotidiano, atitudes voltadas à conservação dos recursos naturais. Devido a isso, o presente
projeto teve por objetivo proporcionar o conhecimento e a conscientização dos estudantes
do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) sobre a importância da
preservação do meio ambiente e assim estabelecer atitudes para a conservação ambiental
e redução do consumo. Quando iniciamos esse trabalho desde cedo, os resultados obtidos
futuramente podem ser mais promissores, pois a criança está na fase da descoberta,
formando-se sujeito da aprendizagem. Iniciamos o projeto com a leitura de um pequeno
texto sobre a história de uma cidade que foi se transformando ao olhar de uma garotinha.
Em seguida discutimos sobre o assunto proposto, os alunos comentaram e esclareceram
suas dúvidas. Por fim, para registro e análise dos resultados, os alunos redigiram textos
sobre o assunto e confeccionaram desenhos. O projeto gerou resultados satisfatórios,
observamos através do debate, análise dos textos e desenhos que os alunos
compreenderem a importância da preservação ambiental. Ao trabalharmos na EJA
conseguimos sensibilizar e motivar os estudantes na preservação do meio ambiente
contribuindo na formação de cidadãos conscientes, críticos e reflexivos sobre suas
atitudes. Os dados obtidos revelaram que a maioria dos estudantes conseguiram
desenvolver uma nova mentalidade em relação a como usufruir dos recursos oferecidos
pela natureza, criando assim um novo modelo de comportamento, buscando um equilíbrio
entre o homem e o ambiente.
Palavras chave: Conscientização, Preservação, Meio Ambiente.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: REUTILIZAR A
ARTE DE CRIAR E EDUCAR
Francisca Pedro dos Santos, Alexander Antônio Francisco de Aguiar, Cíntia Pereira,
Dulce Maria Ribeiro, Eva Maria Pereira Pimenta, Rosilene Batista, Renata Rocha, Sueli
Fernandes Silva, Aline Yasko Marinho Suzuki
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
Atualmente vivemos um tempo onde o consumismo desenfreado tem contribuído
para agravar a crise ambiental. Diante disso, a escola é um espaço importante para formar
cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental. O
presente trabalho foi realizado por estudantes do curso de pedagogia, tendo como público
alvo alunos do Ensino Fundamental I. Com o objetivo de conscientizar as crianças sobre
a importância da redução do consumo e aumento da reutilização de materiais para a
preservação do meio ambiente foi realizada a oficina intitulada “Educação Ambiental:
Reutilizar a Arte de Criar e Educar”. Durante a oficina foi promovido um debate sobre a
influência dos 5R′s (Repensar, Reduzir, Recusar, Reutilizar e Reciclar) na conservação
ambiental. Posteriormente, os alunos foram incentivados a levar materiais reutilizáveis
que tinham em casa para construção de objetos e brinquedos. Após a confecção dos
objetos os estudantes relataram através de suas escritas a importância da reutilização para
a preservação ambiental. As seguintes escritas de dois estudantes (Ronaldo e Lavínia)
Ronaldo responde: “Quando nós vimos o vídeo do meio ambiente eu percebi que o mundo
está acabando por causa de nós, porque quando jogamos o lixo no chão esse lixo vai parar
nos rios e mares e quando ele vai para o mar, o lixo do mundo inteiro se junta e forma
uma ilha de lixo no meio do oceano”. Lavínia responde “O primeiro vídeo fala o que está
acontecendo com o mundo agora e mostra os rios poluídos com garrafas, plásticos e
muitos objetos. No segundo vídeo é da turma da Mônica que mostra o que devemos fazer
para ajudar o mundo e também os 5Rs e as lixeiras recicláveis”. “Relatam o aprendizado
gerado durante a oficina”. Através da oficina os estudantes perceberam que utilizando
materiais simples é possível construir objetos interessantes, incentivando o lúdico e a
criatividade. Conclui-se, portanto, que o projeto trouxe conhecimentos e experiências aos
estagiários do curso de pedagogia e estudantes promovendo uma reflexão para o problema
de acúmulo de lixo no planeta.
Palavras chave: Educação Ambiental, Reutilizar, Criar.
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A WEB RÁDIO EDUCATIVA: PRÁTICAS
EDUCOMUNICATIVAS COMO MEIO DE
INSERÇÃO DE CONHECIMENTOS DIDÁTICOPEDAGÓGICOS NA FORMAÇÃO DE
EDUCADORES
Renata Lorrane Carvalho Guimarães, Darsoni de Oliveira Caligiorne, Janayna Alves
Brejo, Deise Souza Dias
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
O Espaço POIESIS do NECT – Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Educação e
Comunicação e Tecnologia tem como principal finalidade a produção de mídias educativas e
educacionais para os diversos níveis de ensino. O POIESIS foi criado a partir do projeto de
pesquisa “Expansão do laboratório de pesquisa e produção de mídias voltadas para educação”
financiado pela FAPEMIG na modalidade de demanda endogovernamental. Para dar
continuidade a sua linha de atuação, entretanto, é necessário desenvolver conhecimentos e
práticas que tragam maior experiência ao espaço e consequentemente aos pesquisadores deste
Núcleo de Estudos e Pesquisa (NECT), pelo qual o POIESIS está diretamente vinculado, de forma
que possa construir em uma referência para a comunidade acadêmica da Faculdade de Educação
da UEMG de Belo Horizonte (FaE/CBH/UEMG), no que tange a utilização e produção de mídias
para o campo educacional. É notório que o rádio, como outras mídias tem exercido um importante
papel na sociedade contemporânea. Estes meios de comunicação têm influenciado os hábitos de
consumo e comportamento da população (Moran, 2007), muitas vezes se colocando como um
instrumento de poder como forte caráter ideológico (Moraes, 2002) e mesmo possibilitando a
democratização da informação em direção ao aperfeiçoamento das práticas comunicacionais
envolvendo diferentes grupos sociais. Segundo, Soares (2012) a prática educomunicativa
representa uma alternativa no espaço escolar em sua relação como a sociedade da informação
uma vez que permite envolver o uso de mídia e de tecnologias, desenvolvendo um ensino
multimídia , interdisciplinar e colaborativa para a formação de sujeitos protagonistas em seus
contextos sociais. Para dar continuidade aos objetivos do laboratório de produção de mídias,
desenvolvido em 2009, o presente projeto de extensão tem como objetivo Geral expandir o projeto
WEB Rádio, criando uma aproximação e integração entre os graduandos e docentes do curso de
pedagogia da Faculdade de Educação, bem como o envolvimento de escolas da Educação Integral.
Diante no Know How presente nos laboratórios de produção de mídias, os objetivos específicos
envolvem a ampliar as possibilidades de práticas interdisciplinares e transdisciplinares; favorecer
o protagonismo juvenil; desenvolver práticas educomunicativas através de projetos que envolvem
o uso da mídia e da tecnologia; contemplar o aprendizado e ampliar a capacidade intelectual e as
habilidades dos participantes.

Palavras chave: Formação Docente, Práticas Educomunicadoras, Tecnologia.
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PRA QUE ESTUDAR O PASSADO?” APOIO AO
APRENDIZADO ESCOLAR DE HISTÓRIA NO
ENSINO FUNDAMENTAL
Brenda Nataly de Paula Castelari, Edna Mara Ferreira da Silva
Universidade do Estado de Minas Gerais – Campus Campanha
Este projeto tem por finalidade aproximar a universidade da escola, visando
atenuar as barreiras encontradas no processo de ensino-aprendizagem em História no
ensino fundamental. Para alcançar tal objetivo o coordenador do projeto irá atuar junto
com os discentes do curso de História da UEMG Campanha nas escolas públicas do
município, realizando atividades de extensão que visam aulas de apoio ao aprendizado na
disciplina História. Na oportunidade, os alunos do curso de História contemplarão a
reflexão sobre a prática pedagógica, constituindo-se num momento privilegiado para a
formação destes. Neste sentido, a reflexão, não é somente um simples processo de
formação, mas, sobretudo de mudança de postura para com o ensino-aprendizagem em
História. Sendo assim, discutir e apresentar alternativas didáticas para o estudo da
disciplina história no ensino fundamental e a realização de metodologias diversificadas e
dinâmicas, que possibilitem aos alunos a apreensão, a reflexão e análise de conteúdos
históricos de forma crítica e contextualizada, também é um dos objetivos deste projeto.
Nesse sentido, a História enquanto disciplina ministrada no Ensino Fundamental deve ter
como principal desafio possibilitar ao aluno o acesso a temas, informações e questões que
envolvam a reflexão acerca de si mesmo enquanto indivíduo/cidadão, bem como sobre
sua comunidade, época, cultura e sociedade em que vive. Este projeto de extensão tem
por objetivo possibilitar a aproximação dos estudantes do ensino básico à UEMG Unidade
Campanha, como meio de quebrar as barreiras Universidade/Escola, na garantia de acesso
ao ensino público de qualidade, para isso, 02 tipos de atividades serão trabalhadas: 1º) O
Apoio ao Aprendizado Escolar: Apoio ao aprendizado (antigo reforço escolar) pelos
discentes do curso de História, por meio de ambientes de aprendizagem construídos pelos
discentes do projeto. 2º) Grupo de discussões. Reuniões em que os discentes do projeto
juntamente com a coordenadora estarão trocando experiências das atividades construídas.
Este projeto visa aproximar os alunos do curso de História dos problemas existentes no
processo ensino-aprendizagem nas escolas públicas, proporcionando aos seus envolvidos
uma reflexão crítica, e ação transformadora.
Palavras chave: História, Ensino, Extensão.
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CONTORNANDO A DESIGUALDADE
Lorena Caroline Rodrigues, Laura Maria Braga, Patrícia da Silva Marques Catalaneo,
Ariana Sousa Nepomuceno de Brito Gati do Nascimento, Isis Arantes Maciel de Souza
Universidade do Estado de Minas Gerais – Campus Ibirité
A desigualdade socioeconômica provoca diferentes modalidades de exclusão
social. Uma dessas se dá entre espaços urbanos centrais e periféricos, gerados pela
desconsideração do direito à cidade. Diante disto, crianças e jovens ficam excluídas das
oportunidades providas pelas regiões centrais. Falta de informação, transporte e
constrangimento gerado pela elitização de tais lugares, impedem que esses indivíduos
circulem nesses espaços ligados à arte e cultura e faz com que permaneçam em seus
lugares de origem. O projeto Contornar nasceu do incômodo diante das desigualdades
que se constituíram entre Belo Horizonte e sua região metropolitana. Ao observar-se a
relação entre esses territórios, percebeu-se que a maioria dos espaços públicos ligados à
arte e cultura existem dentro da Avenida do Contorno, fenômeno consequente da maneira
que foram distribuídas as oportunidades de acesso. Assim, o projeto Contornar teve como
público alvo alunos oriundos da cidade de Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte.
O objetivo do Projeto foi que através de novas vivências alunos de camadas populares
tenham acesso à arte e cultura, por meios de ações sociais proporcionando a inclusão
social, minimizando a “desigualdade” que se constitui dentro da sociedade urbana. Tal
experiência teve o intuito de fazer com que esses alunos se percebam como sujeitos de
direitos e aprendizes de um processo que emancipa, inclui socialmente e gera autonomia.
Como metodologia de trabalho foram utilizadas oficinas pedagógicas realizadas dentro
da FHA e visitas a espaços ligados à arte e cultura. As oficinas foram executadas com
alunos da Escola Integrada de Helena (Ibirité-MG) entre 8 a 14 anos. A experiência com
o Projeto obteve resultados satisfatórios quando novas vivências relacionadas ao acesso
à arte e cultura foram possíveis. Percebeu-se com as visitas (reação dos alunos,
comentários, afirmações sobre não conhecimento do local visitado), o início de um
sentimento de pertencimento aos novos locais. Através das oficinas e momentos de
conversas conseguiu-se perceber que elas desejavam mais. O projeto transformou, mesmo
que minimamente, em algum aspecto o modo de perceber o mundo dos alunos, de forma
a desenvolverem o hábito de realizarem atividade que os transformem em sujeitos mais
livres.
Palavras chave: Desigualdade, Pertencimento, Cultura.
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SERES VIVOS: CLASSIFICANDO ANIMAIS
SELVAGENS E DOMÉSTICOS EM PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Larissa Pereira Coelho, Thalita Batista Osti, Camila Harumi Imata, Cláudia Iris Vilela,
Maria José Ribeiro, Maria Antonia Abdala, Fernanda Aires Guedes Ferreira
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
Pautado nos conteúdos do Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil, eixo Natureza e Sociedade estão os blocos temáticos que devem ser tratados
durante a Educação Infantil. Entre estes, se encontra o bloco Seres Vivos, que abrange
desde os seres microscópicos, às plantas e animais, sendo este último, o foco deste
trabalho. Esta comunicação tem por objetivo mostrar como utilizar os PCNs nas aulas de
ciências naturais. Foram abordados temas como o aprendizado das ciências na Educação
Infantil. Este trabalho tem por objetivo colocar em prática o ensino e aprendizagem do
Eixo Natureza e Sociedade, especificamente sobre os seres vivos – animais. Procuramos
uma escola para servir como estudo de caso. Essa atividade foi aplicada em um colégio
da região de Contagem/MG, para uma turma de 17 alunos de 4 anos de idade. Para a
aplicabilidade da atividade, no primeiro momento foi apresentado a música “Eu sou o rei
da floresta” da Turminha Paraíso, por meio de vídeo. Em seguida, foi realizada roda de
conversa, em que os alunos foram instigados a relatarem sobre alguns animais retratados
no vídeo e no cotidiano das crianças. Nesse momento eles conseguiram diferenciar os
animais domésticos dos animais selvagens. Foi proposta uma atividade com bichinhos de
brinquedo onde as crianças classificaram os animais de acordo com seu habitat natural.
Para consolidar o conteúdo foi realizada outra atividade para registro. Nesta, cada
estudante coloriu desenhos de animais, e depois recortaram e colaram os mesmos, sobre
outra folha que continham dois desenhos sendo uma árvore e uma casa. Assim, pôde-se
avaliar que as crianças haviam adquirido habilidades de classificar animais, conforme os
seus habitats.
Palavras chave: Ciências, Educação Infantil, Animais.
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RE-CONSTRUINDO O LAZER:
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Alexsander Viera, César Augusto, Clifton Arllen Gomes Fernandes, Roberta Aranha
Fossi, Fernanda Aires Guedes Ferreira
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
A comunicação que segue tem como intuito o relato da experiência de elaboração
de um plano de aula para a disciplina de Ciências da Natureza, aplicado a uma turma do
segundo período de uma escola particular, localizada na capital mineira. O tema principal
da aula discorreu a respeito do conceito de lazer baseado nas propostas oficias do governo
brasileiro encontradas no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil
(RCNEI). Uma das propostas encontradas no caderno que se refere à Natureza e
Sociedade trata da importância de se trabalhar os conteúdos referentes à Organização dos
grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar, assim como suas implicações no cotidiano
das crianças, que tem nessa faixa etária a possibilidade de conhecer e vivenciar uma
multiplicidade de experiências, realizando cruzamento de práticas culturais e formas de
se envolver e ocupar os espaços da cidade. A escola tem um papel importante no trabalho
de motivação e socialização dessas práticas, possibilitando que os alunos possam
conhecer a realidade não só dos seus pares, mas através do conteúdo de maneira
simbólica, vivenciar e imaginar outras experiências. Como proposta pedagógica, foi
realizada uma aula com o intuito de ampliar a perspectiva do conceito de lazer, através
de atividades como rodas de conversa, desenhos a mão livre, análise de imagens
representativas e elaboração de um mural com as produções. Os alunos tiveram a
oportunidade de produzir de maneira livre. Assim, puderam desde o princípio, resgatar
experiências individuais de maneira espontânea, culminando com a produção de um
material singular e que possibilitou a construção coletiva de um mural comparativo.
Palavras chave: Ciências, Educação Infantil, Animais.
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COMBATE À DENGUE NA ESCOLA: A
CONTRIBUIÇÃO DE UM PROJETO DE
EXTENSÃO
Maria Cecília de Freitas, Lorena Caroline Rodrigues, Larissa de Souza Lobo, Danielle
Thais da Cunha, Fernanda de Jesus Costa
Universidade do Estado de Minas Gerais – Campus Ibirité
A dengue é uma doença causada por vírus, sendo considerada um dos maiores
problemas de saúde pública, que afeta milhares de pessoas no mundo inteiro, no Brasil
não é diferente, o número de pessoas infectadas cresce a cada ano. Sendo necessário
conscientizar a população sobre medidas preventivas como uma maneira eficiente de
diminuir o número de casos. O ambiente escolar torna um espaço ideal com a função de
ampliar os conhecimentos dos cidadãos visando sempre agregar novos conhecimentos a
sua formação. Ao conhecer sobre a dengue o aluno é capaz de adotar medidas que
contribuam para a diminuição de focos do mosquito e consequentemente casos da doença.
Sendo assim, o presente trabalho consiste em uma atividade de extensão na qual buscou
conscientizar os alunos da 4ª série de uma escola pública estadual da região metropolitana
de Belo Horizonte sobre aspectos relacionados com a dengue. Inicialmente, aplicamos
um questionário para verificar o conhecimento dos alunos sobre o tema. Verificamos certa
dificuldade em conhecimentos básicos sobre a dengue. Foi realizada uma intervenção,
que baseou principalmente em uma aula expositiva abordando a prevenção da dengue
como também os sintomas da doença e os métodos de tratamento, bem como atitudes
básicas que as pessoas precisam ter em relação a esta doença. Após a intervenção foram
coletados os focos de dengue na escola demonstrando que os participantes da atividade
foram capazes de compreender que atitudes básicas e diárias podem contribuir para a
diminuição dos casos de dengue. Em seguida, os alunos foram convidados a responder
um novo questionário. Verificamos que os conhecimentos obtidos sobre a dengue
aumentaram após a intervenção, pois, inicialmente apenas 41,6% dos participantes foram
capazes de identificar o mosquito transmissor e este percentual aumentou para 81,25%.
E ainda que 87,49% dos participantes avaliaram a atividade como ótima ou muito boa.
Os resultados demonstraram que é preciso inserir metodologias alternativas no ensino de
Ciências, que são relevantes dentro e fora do ambiente escolar.
Palavras chave: Dengue, Educação em Saúde, Extensão.
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA DE CIÊNCIAS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE UM
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: UM OLHAR
VOLTADO PARA OS LUGARES E SUAS
PAISAGENS
Cristiane do Carmo Silva Caetano, Daniele Fernandes, Fabiana Christina Costa Silva,
Lígia Mara Tavares da Rocha, Luana Lima dos Santos, Márcia Dias Ferreira, Tuanny
Stephanie Cruz, Fernanda Aires Guedes Ferreira
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
O presente artigo é um relato de experiência de um grupo de estudantes, do 4º
período de Pedagogia de uma Universidade Pública de Minas Gerais, que durante os seus
estágios supervisionados na Educação Infantil conduziram uma sequência de ações
pedagógicas sobre o bloco temático “Os lugares e suas paisagens” conforme os
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) - Eixo Natureza e
Sociedade. Para o desenvolvimento desta atividade considerou-se, como teoria aliada à
prática, que o ensino de ciências 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 ciências através de atividades práticas e teóricas
envolvendo a integração com a tecnologia, o meio ambiente e a sociedade. As ações
ocorreram numa turma composta por vinte crianças, de 4 a 5 anos de idade. Foram
desenvolvidas ações como roda de conversa, 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. Os resultados mostraram que o envolvimento, participação e
interesse da turma possibilitou aprendizagens sobre os diferentes tipos de paisagens e
ações de pertencimento e respeito ao meio ambiente concernentes ás necessidades da
Educação Ambiental na infância. 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 permitiram
envolvimento e oportunidade de vivência teórico-prática com estudantes da educação
infantil.
Palavras chave: Educação Infantil, Ensino de Ciências, Educação.
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EDUCAÇÃO E CINEMA: GRUPO DE ESTUDOS
COMO ESTRATÉGIA PARA A FORMAÇÃO
DOCENTE
Catharina Gonçalves Rocha, Darsoni de Oliveira Caligiorne
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
O cinema na contemporaneidade enfrenta desafios decorrentes das Tecnologias
da Informação e Comunicação (TICs) e das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC), mais precisamente dos suportes tecnológicos que permitem a
simultaneidade e a virtualidade na comunicação, nas trocas realizadas pelos sujeitos
dentro das redes, possibilitando encontrar novas formas de divulgação, tais como em
televisões por assinatura, aparelhos de DVDs e CDs, em computadores e telefones
celulares. Diante da experiência globalizada, o cinema vem se aperfeiçoando e evoluindo,
uma vez que apresenta situações de diversidade, de encontros e movimentos com intensas
transformações na sua relação com a tecnologia, trazendo mudanças nos receptores e na
dinâmica dos espaços. No entanto a experiência cinematografia “seja ficcional e não tenha
compromisso algum com a realidade objetiva” (NAPOLITANO, 2009, p.10) provoca
emoções e sensações nos espectadores, pois expressam através da aproximação da
linguagem audiovisual ou cinematográfica uma maneira peculiar de transformar o mundo
em discurso, de acordo com a narrativa que marca um sistema simbólico de produção e
reprodução de significados específicos o que caracteriza a cultura cinematográfica
(NETO, 2016, p.15). Diante deste quadro, exige-se dos expectadores, novos aprendizados
para a sua fruição. Neste cenário a escola não pode ignorar a revolução tecnológica que
reconfiguram as novas formas de relação do homem com o mundo digital e
consequentemente na relação do aluno e do professor, que tem como elemento a técnica,
a informação e o conhecimento. (CALIGIORNE, 2016). Atualmente no Brasil a lei a
aprovação da Lei Federal 13.006/2014 que acrescenta no parágrafo 6º ao artigo 26 da Lei
nº9394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
propondo que “a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente
curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição
obrigatória por no mínimo duas horas mensais”. Com base na obrigatoriedade desta lei
este artigo, apresenta a experiência do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Cinema,
Educação e Tecnologias (GESET), realizado na Faculdade de Educação da Universidade
do Estado de Minas Gerais (FaE/UEMG), como uma estratégia para abordar questões
referentes a lei na formação dos graduandos do Curso de Pedagogia.
Palavras chave: Formação Docente, Cinema, Tecnologia.
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AÇÕES DIGITAIS DE BOLSISTAS QUE
ATUAM NA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Karen Verissimo Pimenta, Shirley Torres de Lima Otoni, Darsoni de Oliveira
Caligiorne
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
As transformações técnico-científicas-informacionais, econômicas, sociais,
culturais e políticas pelas quais a sociedade contemporânea tem passado, vêm provocando
impactos e perspectivas no campo educacional, sendo uma delas a difusão dos multimeios
didáticos, enriquecendo e diversificando a sua forma de encaminhar o processo ensinoaprendizagem. Neste sentido a escola não pode ignorar a revolução tecnológica presente
nesse contexto que vem proporcionando o surgimento de uma nova sociedade que tem
como elemento a técnica, a informação e o conhecimento. (CALIGIORNE, 2012). O
processo educativo está passando por grandes transformações provocadas pela
democratização da tecnologia, novos tempos, etnias, grupos sociais, tornando-se
necessário buscar novos paradigmas educacionais que orientem a aprendizagem e o
ensino, tanto em termos metodológicos como terminológicos. Mill, (2010) considera que
em função dos tempos e espaços, em função das mudanças no mercado de trabalho e das
transformações decorrentes do desenvolvimento técnico-científico, tanto o professor
quanto o estudante adquirem novas configurações. O professor deixa de ser o detentor de
um saber e o estudante deixa de ser um ser passivo no processo ensino-aprendizagem. A
relação professor e aluno representa na dinâmica da sala de aula um elemento essencial
para a organização do trabalho docente no ensino presencial. Segundo Behrens (2000) é
preciso desenvolver uma abordagem pedagógica que valorize a aprendizagem
colaborativa, redimensionando a metodologia desenvolvida na sala de aula, através de
uma prática pedagógica fundamentada no ensino com pesquisa, através de projetos de
aprendizagem que possibilitam a reflexão sobre o conhecimento acessado, num processo
coletivo para a construção do conhecimento significativo. Diante do exposto, este
trabalho tem como objetivo investigar as representações sobre tecnologia na formação
docente e os impactos da cultura digital no ensinar e aprender em ambientes virtuais de
aprendizagem individual e coletivas.
Palavras chave: Cultural Digital, Formação Docente, Mediação Pedagógica.
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AS PARTES DAS PLANTAS E SUAS
FUNÇÕES: Ações pedagógicas na educação
infantil
Edna Vaz de Souza Moreira, Eriene Alves de Oliveira, Jaqueline Batista de Andrade,
Silvia Regina Simão, Tânia Paula de Jesus Cassimiro, Fernanda Aires Guedes Ferreira
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 quarto
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, pela professora da disciplina de Ciências da Natureza, 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 Esperança para Todos. 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. Nesse sentido, o objetivo
foi trabalhar ciências na educação infantil, através de uma aula expositivo-prática com
materiais concretos, com o intuito de estudar o eixo Natureza e sociedade, bloco os
seres vivos/plantas dos Referenciais curriculares Nacionais da Educação Infantil
(RCNEI). Foram feitas atividades voltadas para o contato, mais prático, com a
profissão de professor, que permitiu uma experiência enriquecedora e gratificante,
pois foi possível, mesmo que durante pouco tempo, experimentar verdadeiramente
na prática o fazer de um professor, deforma atrelada aos conhecimentos teóricos já
adquiridos no processo de graduação.
Palavras chave: Ciência, Escola, Criança.
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EXPERIMENTAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL: ELABORAÇÃO
DE ROTEIRO E CONSTRUÇÃO DE KITS
SOBRE A COMPOSTAGEM NA ESCOLA
Andrea Valéria Rego Fernandes, Camila Brochado Zepf, Débora Ferreira Quaresma,
Edna Medeiros do Carmo, Érika Antônia Mendanha Pereira, Eliane Aparecida de Souza
Oliveira
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
Hoje, mais do que nunca, é necessário fomentar e difundir a Alfabetização
Científica em todas as culturas e em todos os setores da sociedade assim como as
capacidades de raciocínio e as competências práticas e uma apreciação dos princípios
éticos, a fim de melhorar a participação dos cidadãos na adoção de decisões relativas à
aplicação dos novos conhecimentos (SASSERON, 2008, p.4-5). O Ensino de Ciências da
Natureza deve problematizar e desafiar os alunos, em qualquer modalidade de ensino para
que possam aprender conceitos científicos por meio de reflexão e investigação. Sendo a
experimentação uma prática que permeia a construção deste conhecimento científico e
motiva os alunos a desenvolver uma nova maneira de ver o mundo, partindo de suas
próprias hipóteses e conhecimentos prévios. O objetivo do trabalho foi buscar uma forma
diferenciada de ensino e aprendizagem em compostagem orgânica, de forma que os
alunos nas aulas de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental, possam considerálas mais interessantes e que façam mais sentido na vida deles, uma vez que tal assunto se
faz presente na rotina de suas casas e escola, em função da quantidade e deste tipo de lixo
que produzem todos os dias. Para tal, foi elaborado um roteiro prático de experimentação
com materiais e recursos alternativos (“O Kit Compostagem na Escola”) para tratar sobre
este tema em sala de aula e fora dela e todos os conceitos a ser trabalhados ao tratar este
tema. Tal Kit foi demonstrado a um grupo de alunas-professoras do curso de Pedagogia
da FAE/UEMG/BH, em uma aula da disciplina de ciências da natureza, sendo criticado
positivamente por estas alunas - professoras. Por fim, concluiu-se que a utilização deste
tipo de pratica pedagógica, torna-se cada vez mais importante, considerando que este
modelo alternativo de interpretação e compreensão da natureza, permite aos alunos
construírem seus próprios modelos de ciência, contrastando-os com os seus e com outros
historicamente existentes, e isso, os ajudará não só na compreensão do que é estudado,
como ainda colaborará para um melhor entendimento das formas de construção da
ciência.
Palavras chave: Conhecimento Científico, Experimentação, Compostagem.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: TRABALHANDO OS
ANIMAIS ATRAVÉS DA HISTÓRIA MUSICAL
“PEDRO E O LOBO”
Alyne Bárbara Sales Gandra, Jeniffer Santana de Castro, Raquel Roscely da Silva
Dória, Rosali Aparecida Teixeira Campos, Sthephany Caroline Inácia de Abreu, Eliane
Aparecida de Souza Oliveira
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
A música além da arte de combinar os sons é uma maneira de exprimir-se e
interagir com outro, no contexto escolar, a música ensina o indivíduo a ouvir de maneira
ativa e refletida. Através de histórias e cantigas de roda, os alunos são capazes de
reconhecer, por exemplo, os sons dos animais e classificá-los em seu ambiente de origem.
É interessante também analisar o ambiente em que está acontecendo à história musical,
se ocorre em floresta, praça ou casa. Segundo o educador musical Murray Shafer a
qualidade da audição é o centro de uma boa educação musical, para ele, apresentar aos
alunos, os sons do ambiente e tratar a paisagem sonora do mundo como uma grande
composição musical, é o foco principal para a qualidade musical. Atualmente o uso de
sequências didáticas está se disseminando nas diversas áreas do conhecimento, sobretudo
para os anos iniciais, por permitir uma prática interdisciplinar em que o professor do 1º
ao 5º anos atua como unidocente. Objetiva-se com este trabalho elaborar uma sequência
didática utilizando a música “Pedro e o Lobo”, para despertar o interesse e a participação
dos alunos em todas as atividades interdidiplinares de ciências, usando a sensibilidade e
a criatividade que a música desperta, para a construção do conhecimento científico e o
entendimento sobre os animais, tema que têm uma grande importância no mundo
cotidiano das crianças, pela sua presença através de histórias, desenhos animados e por
todos os lugares da vida por onde andam, levando a criança a possuir um caráter de
identificação de suas vivências pessoais e sociais. Como parte das avaliações da disciplina
de ciências, no sexto período, do curso de Pedagogia, da FAE/UEMG/BH, o trabalho foi
apresentado e demonstrou às futuras professoras, possibilidades de promover à
aprendizagem a respeito dos animais, de forma mais lúdica, na educação infantil e séries
iniciais. As estratégias de trabalho utilizadas nesta sequência didática foram, brincadeiras,
vídeo, músicas, ritmo, usando palmas e alguns instrumentos de bandinha, expressão
corporal e gestual na dramatização e no teatro. Sendo possível entender a música como
recurso didático eficiente para trabalhar diferentes conceitos de ciências nas diferentes
modalidades de ensino, por meio de histórias musicais, fazendo com que a criança
absorva o conteúdo de forma significativa e que faça sentido para ela.
Palavras chave: Música, Educação, Ensino de Ciências.
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AULAS DE CAMPO NA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DE BELO HORIZONTE, MG:
ESTUDANDO ANIMAIS DOMÉSTICOS E
ANIMAIS SILVESTRES
Marcos Shubert Salgado, Márcia Lourdes de Almeida Silva, Cleide Celestino Pereira,
Maria Nascimento Torres, Nilza Alves Vieira Cardoso, Vilma Nogueira dos Reis,
Eliane Aparecida de Souza Oliveira
Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação
A aula de campo pode favorecer a interação entre os atores sociais e o ambiente e
contribuir para a divulgação da ciência, no que tange as informações teórico-práticas
referentes ao tema ambiental (FERRAZ e.t al., 2016), facilitando a compreensão pelas
crianças nas aulas de ciências da natureza, de forma lúdica e prática, construindo sua
própria alfabetização científica. O contato com a natureza além de valorizar o ambiente
que nos cerca proporciona uma maior motivação para a investigação e promoção
científica das crianças. Este trabalho teve como objetivo a elaboração de um roteiro para
exploração de uma aula campo como parte de uma sequência didática abordando o tema
animais domésticos e silvestres, este roteiro prevê desde a autorização dos pais, logística,
lanche e a parte teórico-prática em três etapas: pré-campo, campo e pós-campo, o roteiro
ainda visa orientar e auxiliar na mediação do trabalho colaborativo, com a utilização de
um diário de bordo para registro das ações desenvolvidas durante a atividade nos três
momentos, no intuito de consolidar as anotações em diário de bordo, prevê também que
seja feito registros de falas e dos momentos de interação dos alunos com na observação
dos animais e entre eles mesmos, por meio de filmagens e de fotos da etapa de campo.
Prevendo o mesmo roteiro, um álbum ilustrado, para fins de um momento de divulgação
científica do trabalho escolar. Desta forma concluiu-se que a Fundação Zoo-Botânica de
Belo Horizonte é um espaço educativo não formal em potencial para exploração de
diferentes temas, entre eles o tema animais. Acrescentamos sobre a aula de campo, que a
mesma estimula e promove de fato um campo do conhecimento cientifico fundamental
para as aulas de ciências da natureza, a pesquisa, permitindo que o professor explore o
potencial de suas aulas para além dos muros da escola e estes (as crianças) construam sua
forma própria de aprendizagem, ao ter contato com a teoria e prática e vice-versa.
Palavras chave: Aulas de Campo, Animais, Ensino de Ciências.
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FEMIC em números
A história da primeira FEMIC foi escrita com a participação de centenas de pessoas,
foram:
•

Atividades culturais e de popularização da Ciência e Tecnologia
10 exposições

•

8 apresentações de artísticas

•

1 caminhada ecológica

•

2 festas culturais

•

Administração
27 membros na comissão organizadora

•

12 instituições parceiras

•

Atividades de formação
Formação de 134 participantes

•

12 palestrantes, sendo:
- 5 doutores
- 2 mestres
- 5 especialistas
Avaliação e Premiação

•

144 avaliadores
(80% doutores, mestres, especialistas e graduados)

•

48 premiações em troféus e certificados

•

162 premiações em medalhas e certificados

•

6 credenciais para feiras internacionais

•

29 credenciais para feiras nacionais

•

15 feiras afiliadas, sendo 3 internacionais.

Trabalhos inscritos
•

188 trabalhos inscritos. Somando:
-12 estados
- 33 cidades, sendo 17 destas externas à MG
- 53 escolas brasileiras, sendo 11 destas externas à MG
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•

Trabalhos finalistas participantes
Participaram 112 trabalhos finalistas, em três
modalidades. Somando:
- 369 estudantes
- 87 professores
- 38 escolas de Educação Básica
- 22 cidades
- 6 estados brasileiros

Estados e cidades participantes:
- Alagoas: Maceió.
- Ceará: Barbalha, Bela Cruz, Juazeiro do Norte.
- Pará: Igarapé-Miri
- Rio Grande do Norte: Mossoró
- Rio Grande do Sul: Pelotas
- Minas Gerais: Belo Horizonte, Betim, Campanha, Divinópolis, Florestal, Ibirité,
Juatuba, Lagoa Santa, Mateus Leme, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Sabará,
Santo Antônio do Amparo, Sete lagoas, Timóteo.
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Área do conhecimento dos trabalhos:
A FEMIC apresenta oito áreas de Avaliação, sendo:
•

Ciências Exatas e da Terra

•

Ciências Biológicas

•

Engenharias

•

Ciências da Saúde

•

Ciências Agrárias

•

Ciências Sociais Aplicadas

•

Ciências Humanas

•

Linguística, Letras e Artes

Seleção de finalistas
Em 2017, foram inscritos 188 trabalhos no site da FEMIC. Destes participaram
112 trabalhos, nomeados como finalistas.
A seleção para se chegar aos finalistas aconteceu pelo encaminhamento do
resumo e plano de pesquisa dos trabalhos para um comitê de pré-avaliação.
Foram avaliados os seguintes quesitos:
•

Uso da metodologia científica;

•

Originalidade da pesquisa;

•

Criatividade e Inovação;

•

Clareza e objetividade na exposição do projeto;

•

Profundidade da pesquisa;

•

Aplicabilidade dos resultados no cotidiano da sociedade.
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