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Apresentação
A Feira Mineira de Iniciação Científica (FEMIC) é um movimento
pedagógico independente e multidisciplinar de incentivo à ciência,
tecnologia e inovação no ambiente das escolas públicas e privadas
brasileiras, focando na promoção e no estímulo de crianças, jovens
e adultos para o desenvolvimento de projetos de Iniciação
Científica nas diferentes áreas do conhecimento. A FEMIC é um
evento com caráter cíclico e anual de planejamento, execução e
apresentação de trabalhos investigativos de ensino, pesquisa e
extensão, além de um movimento de formação e capacitação para
carreiras científicas e tecnológicas.
Em 2019, ano da terceira edição da FEMIC, a mesma foi realizada
pela Associação Mineira de Pesquisa e Iniciação Científica
(AMPIC) recebendo a colaboração do Núcleo de Estudos e
Pesquisa em Educação, Meio Ambiente e Saúde (NEMAS) da
Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas
Gerais (FaE-UEMG) e da Secretaria de Educação da Prefeitura de
Mateus Leme (SEMED, PMML). A feira aconteceu entre os dias
13 e 16 de agosto, na cidade de Mateus Leme, Minas Gerais, cidade
consolidada pela AMPIC, como berço mineiro da Iniciação
Científica.
A 3ª FEMIC assumiu como papel social o compromisso de
incentivar a criatividade e o protagonismo de estudantes e
professores para a iniciação científica. Desenvolveu-se com o
objetivo de, principalmente, fortalecer a educação científica na
educação básica, estimulando e promovendo ações de pesquisa,
divulgação e população da ciência, tecnologia e inovação,
primando-se pela sua abrangência e excelência.
Nesta 3ª edição, a FEMIC recebeu 208 trabalhos de estudantes
entre 4 e 21 anos de idade, sendo 44 trabalhos modalidade Júnior
(Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental), 113
trabalhos na modalidade FEMIC Jovem (6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, Ensino médio e Ensino Técnico) e 51 trabalhos na
modalidade FEMIC Mais (universitários, pesquisadores e
profissionais diversos). Em números a 3ª FEMIC conquistou a

participação de 616 estudantes, 127 professores, 88 escolas de
Educação Básica em 45 cidades de 13 estados brasileiros.
A terceira FEMIC marcou sua história como sendo a maior feira de
Iniciação Científica de Minas Gerais e uma das mais importantes
do Brasil, consolidando-se como um importante movimento
educacional que contribuiu significativamente para o
desenvolvimento da educação científica direta e indiretamente,
com plenitude e responsabilidade social.

Mateus Leme, agosto de 2019.
Profª Me. Fernanda Aires Guedes Ferreira
Coordenadora Geral da FEMIC
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OBSERVANDO A PERMEABILIDADE DO SOLO–
Parte II
Davi Carvalho Simão, Erika Ventura Riso, Maria Cabral dos Santos Moita, Dina de
Souza Nascimento (Orientadora), Eliane Ferreira de Souza Binsfeld (Coorientadora) e
Josélia Neida Cadete de Assis (Coorientadora)
Escola Municipal Professora Edneide Sales Campelo
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Exatas e da Terra
O presente projeto tem como objetivo geral descobrir os diferentes tipos de solo,
e qual deles tem a maior capacidade de sugar a água com maior rapidez. Foi desenvolvido
pelos alunos do 5 ano "A" do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Professora
Edneide Sales Campelo, no Município de Alto Alegre. Os alunos buscaram informações
sobre o tema em livros e sites disponíveis. Em alguns momentos durante a elaboração do
trabalho foi necessário priorizar o tema do projeto que é observando a permeabilidade do
solo, pois os mesmos buscaram várias informações, as quais no primeiro momento não
seriam tão relevantes, fugindo do foco principal. Por isso, houve a necessidade de mediar
todo o processo de aprendizagem. No intuito de conhecer melhor os tipos de solo e sua
permeabilidade,os alunos juntamente com a professora, resolveram elaborar este projeto
visando conhecer qual o tipo de solo realiza com mais facilidade o processo de
permeabilização, uma vez que cada um possui característica própria. Para que os
objetivos fossem alcançados, algumas experiências foram realizadas e comprovadas que
nem todos os solos têm a mesma capacidade de sugar água, isso se dá ao conjunto de
características particulares como textura (tamanho das partículas), porosidade
(espaçamento entre as partículas). Constatou- se que, o solo arenoso permite a passagem
do ar e da água com mais facilidade, o solo humífero também permite a passagem da
água, porém demora um pouco mais que o arenoso. Já na argila, a água passa com mais
dificuldade, pois ao contrário do arenoso, é pouco poroso. Isso ocorre devido aos gr&atild
e;os de argila serem menores que os de areia..
Palavras chave: Conhecimento, Terra, Água.
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CONSTRUINDO UM FUTURO SAUDÁVEL
Eyronn Marcallyther Farias da Silva, Heloyse Vitória Pereira Moura, Juan Davi Araújo
de Sousa e Léia Sousa Moreno Julião (orientadora)
Escola Municipal Maria Gonçalves Vieira
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Exatas e da Terra
Os altos índices de óbitos provenientes de patologias cardiovasculares observadas em
grupos de pessoas sedentárias e obesas é o problema de pesquisa que norteou o
desenvolvimento do projeto “Construindo um Futuro Saudável através da prática da
atividade física”. Foi desenvolvido por estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental 1
da/na Escola Municipal Maria Gonçalves Vieira, da Rede Municipal de Educação da
Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima. O objetivo principal é promover a educação e
a mudança de comportamento acerca da prática de atividades físicas e hábitos
alimentares, como forma de promover a qualidade de vida. O projeto foi desenvolvido
em três fases. A primeira constou da realização de pesquisa teórica em site especializados,
livros e conteúdos estudados em sala de aula, palestras, debates e estudo em grupo. Na
segunda fase foi aplicado questionários com os pais dos estudantes para verificar o tempo
diário que os pais dos estudantes praticam (ou não) atividades físicas. A terceira etapa
deu-se por ocasião da culminância dos projetos de Ciências na escola. Na ocasião,
estavam presentes pais, professores e membros da comunidade que participaram de
atividades físicas sob o comando dos estudantes e orientados pela professora da turma.
Concluiu-se, por fim, que dos vinte e oito pais e mães de estudantes da classe, quinze
afirmam praticar algum tipo de atividade física, ao menos duas vezes na semana. Alguns
afirmaram frequentar academia, outros fazem caminhadas em praças e um terceiro grupo
joga futebol, vôlei etc. Os treze pais que não realizam nenhum tipo de atividade física
durante a semana culpam “a falta” de tempo como principal responsável pela vida
sedentária que levam. Além das conclusões citadas acima, ficou obvio aos estudantes que
a prática constante de atividades físicas pode reduzir o desenvolvimento de doenças
crônicas, aumentar a longevidade e exerce uma influência positiva no controle de peso
corporal, na manutenção da vida, na melhoria do humor, no alívio dos sintomas de
depressão e ansiedade e na elevação dos padrões de saúde, o que significa, por
consequências, uma melhoria na qualidade de vida.
Palavras chave: Sedentarismo, Alimentação Saudável, Qualidade de vida.
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PRESERVANDO O RIBEIRÃO QUE CONTA A
HISTÓRIA DA NOSSA CIDADE – Parte II
Vitória Morais de Souza, Emilly Vitória Sá Silva, Kamila Cristine Martins de Sá,
Karina Letícia Júlio Pinto (orientadora) e Gilberto Penha de Andrade (coorientador)
Escola Municipal Argeu Brandão
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Exatas e da Terra
Nesse ano, o Município de Coronel Fabriciano completa 70 anos, a festividade nos remete
a História de seu povo e recorda a sua povoação. Junto ao desenvolvimento econômico,
o Município também enfrenta problemas ambientais como a poluição do Ribeirão
Caladão, que possui um curso de 10 quilômetros e banha muitos bairros da cidade. Um
curso de água que na ocasião do estabelecimento dos pioneiros, as águas eram límpidas
e fartas de peixes e capivaras e foram muito utilizadas para a pesca e para o lazer.
Atualmente, porém sofre ao longo de seu curso, assoreamento das margens, erosão e o
descarte incorreto do lixo. Tal situação motivou os alunos do 5º ano do ensino
fundamental da Escola Municipal Argeu Brandão na realização de conscientização e
preservação, por meio da História oral os moradores ajudaram a compor as Memórias que
compõem a vida da população local, Wold Café, entrevistas e fotografias realizadas pelos
alunos ajudaram a ilustrar essas Histórias. Por meio do trabalho, percebeu-se o
envolvimento e os diferentes olhares dos alunos e das famílias para a preservação do
Ribeirão, que desde o início esteve no cotidiano do povo.
Palavras chave: Natureza, Proteção, Preservação.
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A ELEVAÇÃO MUNDIAL DA TEMPERATURA
''O MUNDO EM EBULIÇÃO''
Miguel Henrique Ribeiro Fonseca, Naiane Gabriele Nunes de Oliveira, Sophia
Emanuelly Ferreira, Juliana de Oliveira Silva (orientadora) e Deisimara dos Santos
(coorientadora)
Escola Municipal de Bela Vista
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Exatas e da Terra
Aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da
atmosfera da Terra causado por massivas emissões de gases que intensificam o efeito
estufa, originados de uma série de consequências para a terra.Algumas causas do
aquecimento global são as alterações do regime das chuvas; intensificação das secas em
determinados locais; a escassez de água, a abundância de chuvas em algumas localidades,
tempestades, furacões, inundações, alterações de ecossistemas, redução da
biodiversidade. O problema do aquecimento global é o aumento da temperatura do ar e
dos oceanos registrado nas últimas décadas com previsão para agravar. Diante disso,
preocupados com todas essas consequências, este trabalho teve por objetivo pesquisar
sobre o que pode ser feito para diminuir o aquecimento global, uma vez que o nosso
planeta pede socorro. A pesquisa foi orientada por alguma das graves consequências do
aquecimento global, sendo: aumento do nível do mar com o derretimento dos geleiras
glaciais e a provável submersão de cidades ou mesmo países.
Palavras chave: Planeta, Temperatura, Efeito Estufa.
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SABORES DA MATEMÁTICA
Marina Kaila Moreira Rezende, Lavignia Ester Sales Cardoso, Reinaldo Ferreira da
Silva, Angélica Christina T. Medeiros (orientadora) e Claudia Maria de Andrade Baeta
(coorientadora)
Escola Municipal Dona Lúcia Dias
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Exatas e da Terra
Este projeto “Os Sabores da Matemática” apresentou um estudo realizado em sala de aula
do quarto ano do ensino fundamental, com foco no ensino e memorização dos fatos
fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão). O ensino da Matemática tem
sido desafiador em todas as etapas da educação básica, o que exige dos educadores
estratégias e metodologias que contribuam na superação dessas dificuldades com os
conceitos básicos da matemática. As críticas a baixa qualidade do ensino da matemática
indicam que é preciso repensar as bases e os fundamentos, principalmente nos anos
iniciais. Pensando nisso o objetivo deste projeto foi propiciar aos alunos técnicas de
memorização fundamentada no estímulo aos sentidos do corpo, trabalhando a ludicidade
e a imaginação. Estudos mostram que estímulos ligados ao cheiro, sabores e sensações
facilitam a memorização, associação e a assimilação de conceitos, assim como, facilitam
a retomada de lembranças já adormecidas. A ludicidade e a imaginação são componentes
importantes no processo de aprendizagem e não podem ser abandonados. Para tanto,
foram realizadas atividades de pesquisas, contação de histórias, atividades físicas, jogos
matemáticos, atividade de reconto e estímulo à oralidade e comunicação. Todas as
atividades aplicadas foram direcionadas aos conceitos matemáticos associando os
sabores, cheiros e movimentos com o objetivo de que o aluno memorize os fatos de
acordo com as sensações produzidas durante as atividades. A avaliação baseou-se na
capacidade do aluno de realizar essas associações e a capacidade de compreensão dos
processos matemáticos. Todas as atividades foram avaliadas pelos métodos analítico e
processual. Concluímos com este projeto que o estímulo a memorização por meio dos
sentidos, da ludicidade e da imaginação favorecem um ensino prazeroso e motivador,
melhorando o raciocínio lógico.
Palavras chave: Sentidos, Ludicidade, Imaginação.
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O MISTERIOSO SISTEMA SOLAR
Isabelle Ferreira Kwiek, Eduarda Moreira Prates, Ketllen Rafaela da Silva Gonzales,
Cláudia Maria Gonçalves Braz (orientadora) e Fernanda Cristina Braga Pereira
(coorientadora)
Escola Municipal Dona Lúcia Dias
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Exatas e da Terra
“O Misterioso Sistema Solar” foi um projeto desenvolvido com o objetivo de investigar
o Sistema Solar e as recentes descobertas científicas que envolvem a astronomia e os
mistérios dos planetas, estrelas e satélites. As descobertas científicas acerca do Sistema
Solar são objetos de pesquisas que mobilizam grandes esferas das comunidades
acadêmicas pelo mundo. Devido ao escasso material que abordam o tema dentro do
currículo escolar da rede, percebemos a importância de instigar os alunos a conheceram
mais a respeito dos planetas e de se interessarem mais por pesquisas e novas descobertas.
Durante o projeto percebemos as riquezas que detalhes que constituem as pesquisas, o
que possibilitou outro olhar dos alunos para as investigações. Um detalhe interessante do
projeto abrange as características da NASA, Administração Nacional de Aeronáutica e
Espaço (National Aeronautics and Space Administration), fundada em 1958, nos Estados
Unidos, pelo então presidente norte-americano Dwight David Eisenhower. Com a missão
de pesquisar e explorar o espaço, a NASA tem desenvolvido um importante trabalho que
orienta diversas outras pesquisas e tecnologias atuais. A pesquisa realizada pelos alunos
mostrou as características do nosso sistema, dos planetas e como eles se estruturam,
mostrando curiosidades e novas descobertas. Para tanto foram realizadas pesquisas
bibliográficas, rastreamento das informações em sites científicos, imagens, filmes e
documentários. Todas as atividades foram apresentadas em sala de aula e expostas na
escola. Concluímos que as descobertas acerca do Sistema Solar estão longe de acabarem.
A infinidade de mistérios a serem desvendados abre muitos horizontes. A humanidade
ainda tem muito a aprender.
Palavras chave: Sistema Solar, NASA, Descoberta.
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SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA
IRRIGAÇÃO DE HORTAS
Helena Maria Matias Vargas Silveira e Marlene Viana Alves (orientadora)
Escola Municipal Dr Geraldo Carrara
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Exatas e da Terra
As hortaliças requerem boa disponibilidade de água no solo para que produções elevadas
e de boa qualidade sejam alcançadas. Enquanto algumas toleram solos relativamente
secos por alguns dias, como a batata-doce e o quiabo, ou por até semanas, a exemplo do
grão-de-bico e da lentilha (sem que a produtividade seja prejudicada), a maioria precisa
de suprimento de água constante durante todo o ciclo de cultivo. Isso se deve ao fato de
as plantas terem ciclo de vida curto (70-150 dias), raízes pouco profundas (20-40 cm) e
alto teor de água (80-95%) nas partes comestíveis (folhas, frutos, tubérculos, raízes etc.).
A irrigação é uma das práticas culturais mais importantes na produção de hortaliças,
sobretudo em regiões ou estações com distribuição irregular de chuvas ou com períodos
prolongados de estiagem. Mesmo em lugares úmidos, a ausência de chuva, ainda que por
poucos dias, pode prejudicar a produção de espécies sensíveis à falta de água. Hortaliças
folhosas, como a alface, a cebolinha e a rúcula, requerem irrigações complementares
mesmo durante a estação das chuvas. Elas não toleram excesso de água. Tal recurso em
demasia prejudica a aeração do solo e a respiração das raízes, predispõe a maior
ocorrência de doenças de solo e favorece a maior perda de nutrientes por lixiviação,
principalmente nitrogênio e potássio. Devido a essas necessidades do dia-a-dia, foi
construindo um Sistema de baixo custo para Captação de água para irrigação de hortas.
Material usado é de fácil acesso. Tendo como objetivo evitar o desperdício deste recurso
natural escasso no Semiárido. Utilizando água de forma racional.
Palavras chave: Captação, Irrigação, Sustentabilidade.
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O FANTÁSTICO MUNDO DAS FORMIGAS
KauanyLuise Fernandes, Kauan Vítor Ribeiro Ferreira, Mellyssa Ferreira de Morais,
Lúcia Helena Ferreira (orientadora) e Deisimara dos Santos (coorientadora)
Escola Municipal de Bela Vista
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Biológicas
As formigas são pequenos insetos que surgiram há 100 milhões de anos e desde então,
estão por toda a parte do planeta, com exceção dos polos e dos picos gelados das
montanhas. As formigas são conhecidas pelo trabalho, pela limpeza, pela força, pelo
cooperativismo e pela vida organizada numa sociedade exemplar. Diante desse misterioso
mundo, surgiram as seguintes perguntas de pesquisa: Como seria um formigueiro por
dentro? e Como vivem e o que fazem as formigas? Então, diante de tantas características
e questionamentos, essa pesquisa teve por objetivo ampliar os conhecimentos sobre o
modo de vida das formigas e conscientizar sobre atitudes de respeito, preservação e
valorização da vida. Para isso, foram feitas pesquisas que mostraram um modo de vida
incrível e curioso das formigas, pois são: onívoras (a maioria das espécies); parceiras da
natureza (pois revolvem, adubam e arejam o solo; dispersam sementes; são polinizadoras;
limpam os ambientes); são predadoras de insetos e invertebrados, controlando pragas.
Também foi feito um trabalho de observação direta das formigas, visando comprovar
parte da pesquisa realizada e compreender características sobre o habitat e modo de vida
desses insetos. Após tantos estudos e pesquisas, constatamos que ainda temos muito o
que aprender e descobrir sobre o fantástico mundo das formigas.
Palavras chave: Vida, Formigueiro, Descobertas.
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O INCRÍVEL MUNDO DAS ABELHAS! O
INSETO MAIS DOCE: ESPÉCIE AMEAÇADA
DE EXTINÇÃO
Brenna Aparecida Ferreira da Silva, Vitória Hellen Ferreira Silva, Yoná Marry Oliveira
Silva, Márcia Alves da Silva (orientadora) e Deisimara dos Santos (coorientadora)
Escola Municipal de Bela Vista
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Biológicas
A vida das abelhas é crucial para o planeta e para o equilíbrio ecológico, mas, mesmo
assim atualmente elas estão entre os agentes polinizadores ameaçados de extinção. As
abelhas são conhecidas pelo seu papel superimportante na natureza, sendo são um dos
animais mais importantes na polinização e por isso, sua extinção, se ocorrer, acarretará
potencial prejuízos ecológicos e financeiros para o desenvolvimento de plantas, animais
e até mesmo da espécie humana. As abelhas são extremamente trabalhadoras,
disciplinadas, eficientes e organizadas em seu habitat, sendo o único inseto que produze
um alimento que é consumido pelo homem: o mel, um produto que ajuda a prevenir
doenças, principalmente por atuar no sistema imunológico. Além da função imunológica,
o mel serve como expectorante, associado ao bom funcionamento cerebral e é
amplamente usado em receitas culinárias. Além da polinização do mel, as abelhas
também produzem a própolis que é um remédio usado como anti-inflamatório,
antibiótico, cicatrizante, serve para problemas respiratórios, tratamento de tosses, aftas,
herpes labial, traz grandes benefícios à saúde do ser humano. Diante da grandeza deste
inseto e de tantas características, essa pesquisa tem por objetivos, ampliar compreender
melhor as abelhas, conscientizar sobre a preservação das mesmas e conhecer seus
ambientes naturais. Foram feitas pesquisas sobre a atuação das abelhas na natureza, no
qual são responsáveis por 75% da produção de alimentos no mundo e que, com sua
extinção, enfrentaremos dificuldades drásticas, pois os vegetais, as frutas e os grãos
dependem desses insetos. Visitamos um apiário, onde um apicultor nos deu várias
explicações sobre como podemos preservar esta espécie e explicou sobre a importância
desses seres para a humanidade e para nosso planeta. Temos muito a aprender com o
modo de viver destes insetos e por isso chegamos à conclusão de que nós, como seres
humanos, podemos fazer nossa parte e evitar que as abelhas entrem em extinção.
Palavras chave: Abelhas, Mel, Saúde.
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BENEFÍCIOS DE ABACATE
Alice Fernandes Diniz, Miguel Henrique Lara, Paôla Luiza Lara Diniz, Alcione
Aparecida de Carvalho Oliveira (orientadora) e Vilma da Conceição Arantes Lara
(coorientadora)
Escola Municipal Hipólito José de Faria
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Biológicas
Trabalhando a semana da alimentação e alimentação saudável, alguns alunos da sala
despertaram o interesse pela fruta do abacateiro, por seus diversos benefícios, tanto
nutricionais, medicinais e cosméticos e por na escola ter o abacateiro no quintal.O abacate
tem mostrado ser eficaz na prevenção e combate a diversas doenças cardiovasculares,
melhorando os níveis de colesterol ruim (LDL) e diminuindo o nível de estresse oxidativo
na corrente sanguínea. O chá feito com as folhas, além de ser diurético, ainda serve para
acalmar o intestino em casos de diarreia, alivia dores musculares, dores de cabeça,
cansaço, dispepsias, bronquite e catarros, dores de garganta, rouquidão, tosse, eliminação
de gases, além de ajuda a eliminar cálculos renais. O caroço do abacate assim como as
folhas também tem seus benefícios. Mas o que despertou mesmo a curiosidade de alguns
alunos foi saber que poderíamos fazer alguns cosméticos para investir na beleza dos
cabelos.Três alunos desenvolveram uma máscara de hidratação para os cabelos, usando
a poupa do abacate e alguns outros ingredientes, sem adicionar nenhum componente
químico. Eles amassaram bem o abacate com o auxílio de um garfo. Colocaram o abacate
amassado em uma vasilha e acrescentou o azeite de oliva, a máscara de hidratação e
misturaram bem. Para deixar a receita ainda mais hidratante, acrescentaram um pouco de
glicerina vegetal (opcional). Após essa mistura é só aplicar nos fios limpos e úmidos.Essa
máscara de hidratação proporciona brilho, maciez e nutrição aos fios. Deixando os
cabelos mais fortes e combate pontas quebradiças. Os alunos tiveram muito interesse e
aprenderam muito sobre o abacate e as suas propriedades.
Palavras chave: Abacate, Benefícios, Cosméticos.
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DETETIVES DO 4º ANO DE OLHO NA
INCRÍVEL VIDA DAS ABELHAS
Agatha Samara Alves Araujo, Emanuelle Carvalho Macieira, Matheus Nunes
Gonçalves Silva, Márcia Aparecida Nunes Gonçalves Silva (orientadora) e Janete
Aparecida Altina Rodrigues (coorientadora)
Escola Municipal Dona Ailza Maria De Jesus
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Biológicas
As abelhas construíram uma colmeia na caixa d'água perto da escola. Algumas crianças chegaram
a ser picadas. Então houve um "zumzumzum" entre os alunos sobre as abelhas. Um apicultor foi
chamado para retirar a colmeia, despertando ainda mais o interesse dos alunos. Surgiu daí a ideia
de desenvolver um projeto para ampliar os conhecimentos e transmitir a informação de quão
importante são as abelhas para nossa vida e para toda a natureza, conscientizando para a
necessidade de sua proteção.Nas discussões e atividades realizadas a proposta foi ir além de uma
abordagem clássica, direcionada apenas para aspectos como divisão de trabalho, produção de mel
e socialização, destacando também seu papel como principal agente polinizador. O projeto teve
início com um filme de aproximadamente nove minutos, intitulado como: "Sem Abelhas Sem
Alimentos". Após o vídeo, foi organizada uma roda de conversa onde discutiu-se sobre o filme e
levantou-se sugestões de nomes para este projeto, sendo o nome mais votado, "Detetives do 4º
ano de olho na incrível vida das abelhas". Com o projeto foram explorados textos de variados
gêneros literários sobre polinização, apicultura, espécies de abelhas e alguns aspectos ambientais
que afetam as colmeias, como poluição e desmatamento. Foi utilizado, também, a sala de
informática para pesquisa sobre: a importância do mel, da cera e da própolis, assim como a
relevância econômica desses produtos. Aproveitou-se para fazer uma exploração de rótulos de
produtos industrializados que usam mel, cera ou própolis em sua fórmula. Os alunos fizeram uma
visita num apiário, onde o apicultor mostrou os equipamentos adequados ao manuseio da colmeia.
Nesse cenário a professora trabalhou temas transversais construindo uma colmeia com materiais
alternativos para explicar a função que cada abelha exerce dentro dela. Abordou-se temas como
solidariedade, compreensão, organização, paciência, união, vida em comunidade e o respeito
através de exemplos destes insetos que são chamados de insetos sociais. Os alunos entrevistaram
os familiares e pessoas da comunidade, procurando saber se eles usam algum cosmético, tempero,
comida ou chá caseiro feitos com mel. Os familiares foram convidados a auxiliar os alunos a
desenvolver algum produto a base de mel. Para o encerramento do projeto foi feito uma receita
de bolo de mel. Nessa etapa, foi introduzido o conteúdo de frações. Concluindo o Projeto, toda
escola foi reunida no pátio para conhecer as descobertas dos "detetives" do 4º ano, para que
aumente os defensores das abelhas e os divulgadores da importância da preservação destes
pequenos insetos que são imprescindíveis para toda a natureza.
Palavras chave: Polinização, Mel e Derivados, Preservação.
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CICLO DA COMPOSTAGEM
Sophie Celuta Torres de Assis Marques, Marcelo Bryan Alves Campos, Manuelly dos
Santos Martins e Renata Soares Costa de Castilho Cunha (orientadora)
Escola Municipal Maria Guaraciaba Passos
Educação Infantil
Ciências Biológicas
Este projeto de aspecto pedagógico e educativo buscou a conscientização e observação
mediante aos resíduos orgânicos descartáveis presentes na instituição, criando assim a
reflexão crítica a cerca de como estes eram gerados para onde iam, sua importância, e
acima de tudo, estimular a sustentabilidade e contribuir com a cidadania por meio do
trabalho grupal na organização da compostagem e criação da horta orgânica.
Palavras chave: Compostagem, Resíduos, Orgânico.
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ÁGUA, O MAIOR BEM NATURAL DA
HUMANIDADE
Júlia Ferreira Guedes, Milena Fonseca Rosa, Maria Lis Alves Pedrão, Juliana de
Oliveira Silva (orientadora) e Júlia Antonia Pires Laerco (coorientadora)
Colégio Inovare
Educação Infantil
Ciências Biológicas
Uma nascente, cabeceira olho d'água, exsurgência mina de água ou fonte é o local onde
inicia um curso de água, independentemente de seu tamanho. As nascentes são fontes de
água valorosas para a humanidade. O presente trabalho visa realizar uma pesquisa sobre
o tema, conscientizar sobre a importância da preservação destes espaços, realizar o
levantamento de quais são onde se localizam e o estado de conservação das nascentes em
nosso município. Avaliar se é possível construir um filtro capaz de retirar as impurezas
da água. Como procedimentos foram utilizados a pesquisa bibliográfica, pesquisa de
campo e a construção de um filtro utilizando material reciclável. Observamos e
concluímos que as nascentes de água são fontes valiosas para a humanidade, o trabalho
de conscientização sobre a preservação das mesmas precisa ser intensificado, bem como
precisa haver maior preservação das nascentes de água em nosso município. O filtro
criado foi capaz de remover as impurezas da água, porém não é eficiente para deixar a
água potável. A água é sem dúvida, o maior bem natural da humanidade, somos
totalmente dependentes dela e portanto, precisamos rever nossas políticas e formas de
preservação.
Palavras chave: Água, Nascentes, Preservação.
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O FANTÁSTICO MUNDO DAS SERPENTES
Stella Lavinia de Carvalho, Otávio Musse Saliba Bechelane, Isabella Rodrigues Peres,
Catiuze Marques Ventura Crispim (orientadora) e Sarah Almeida Moreira
(coorientadora)
Colégio Inovare
Educação Infantil
Ciências Biológicas
As serpentes estão entre os animais mais temidos pelo homem. Apresentam incríveis
características e despertam a curiosidade de muitos. O objetivo deste trabalho foi ampliar
o repertório de conhecimento sobre estes animais, incluindo os benefícios para o ser
humano. Para tanto, foram realizados pesquisa bibliográficas, os alunos assistiram
palestras com especialistas na área onde tiveram a oportunidade de ter contato presencial
com diversos tipos diferentes de serpentes. Concluímos que todos os animais exercem
sua importância na cadeia alimentar e na natureza. Tivemos a oportunidade de refletir e
desmistificar vários conceitos acerca das serpentes e hoje entendemos que respeito e
preservação devem ser palavras chaves no nosso dia-a-dia.
Palavras chave: Serpentes, Peçonhentas, Cobras.
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O MUNDO DAS FORMIGAS
João Victor da Silva Toledo e Luíza América Toledo (orientadora)
Escola Municipal Dona Lúcia Dias
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Biológicas
O projeto “Mundo das Formigas” surgiu a partir da curiosidade acerca das formigas, de
seu habitat natural e de suas funções no meio ambiente. As formigas são insetos
encontrados em todas as regiões do mundo e por serem tão pequenas às vezes pensamos
que elas não possuem nenhuma utilidade. Estudos apontam que as formigas exercem
papel fundamental, podendo atuar como benéficas e também como pragas em lavouras.
Por esse motivo o objetivo deste projeto foi mostrar como as formigas vivem, quais são
as espécies existentes, o que fazem e como contribuem para o equilíbrio do ecossistema.
Investigamos várias espécies de formigas, utilizando como fonte principais livros e sites
na internet. Encontramos vasto material acerca do tema, o que permitiu um projeto com
muitos detalhes e explicações interessantes acerca desse mundo misterioso. Como
produto final das pesquisas bibliográficas montamos um formigueiro artificial para
demonstrar um pouco do ambiente das formigas e demonstrar algumas curiosidades. Em
sala de aula foram trabalhados textos, histórias, artigos científicos e atividades
relacionadas às novas descobertas. Por se tratar de um assunto pouco abordado dentro do
conteúdo curricular, o tema instigou a curiosidade dos alunos e agregou novos
conhecimentos relacionados às ciências, interpretação de textos, matemática e estímulo à
pesquisa investigativa. Este projeto propiciou aos alunos o contato com novas
descobertas, a conscientização do respeito ao meio ambiente de forma geral e o incentivo
à busca científica como forma de aquisição de conhecimento.
Palavras chave: Formigas, Ciência, Curiosidades.
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ECOLOGIA E ETNOBOTÂNICA DO ALGODÃO
E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE
HUMANA – PARTE II
Ana Clara Nogueira Oliveira, Ana Laura Pereira de Freitas França, Tayná Felício da
Silva Costa e Fernanda Cristina Braga Pereira (orientadora)
Escola Municipal Dona Lúcia Dias
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Biológicas
O projeto “Ecologia e Etnobotânica do Algodão e suas Implicações para a Saúde Humana
– Parte II” surgiu de estudos acerca das plantas medicinais e de suas utilidades como
recurso terapêutico nos tratamentos de doenças. Nesta etapa do trabalho verificamos a
eficácia do uso do algodão (folhas, flor, fruto e sementes) como componente de repelente
natural, visando diminuir a incidência de casos de dengue. Diante de tantos casos de
dengue em nosso país, os estudos envolvendo essa temática são de relevantes para que a
população se conscientize da importância de ações preventivas para o combate ao
mosquito. Nesta perspectiva, a criação de um repelente natural abrange as necessidades
da população que pode não ter recursos para comprar repelentes químicos, ou que, por
algum motivo, não posso utilizar tais produtos. Por ser de origem natural, o repelente à
base de algodão pode ser utilizado sem restrições e sem agressões à pele. O óleo extraído
do algodão é misturado ao álcool e ao cravo, originado assim um produto simples, que
não resseca a pele e ainda possui efeito repelente. Realizamos várias experiências até
chegarmos ao produto final. O objetivo é mostrar a simplicidade do produto e sua eficácia,
incentivando a comunidade a adotar medidas preventivas sem muitos gastos. As
experiências foram divulgadas na comunidade por meio de amostragens e debates
realizados na escola, com pesquisa de satisfação e opinião acerca do produto. Concluímos
que o algodão é uma planta versátil, fácil de encontrar e que pode ser grande aliada no
combate à dengue e para o tratamento de outras doenças.
Palavras chave: Algodão, Dengue, Prevenção.
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HORTA SENSORIAL
João Lucas Silva Canazart, Soane Emanuelle Marinho de Freitas, Júlia Letícia Dias
Santana, Fernanda Rodrigues Antunes (orientadora) e Priscila de Andrade Rocha
(coorientadora)
Escola Municipal Professora Carmelita Carvalho Garcia
Educação Infantil
Engenharia
A Horta Sensorial foi um projeto realizado na Escola Municipal Professora Carmelita
Carvalho Garcia, no município de Ibirité, com alunos do 2º período. A escola já possui
uma horta que tem como Projeto matriz Horta um laboratório a céu aberto, a horta vertical
veio com a ideia de integrar os alunos do turno da tarde de uma forma que os mesmos
pudessem participar e também cuidar, plantar, ter um local para que desenvolvesse tal
trabalho. Assim foi realizado o projeto de horta vertical e sensorial com os alunos da
educação infantil. Contudo o objetivo do trabalho foi através dos sentidos explorar a
educação ambiental, a alimentação saudável e despertar o interesse pelo ambiente de
horta, de acordo com os sentidos. Assim como proporcionar ao aluno de inclusão uma
atividade de socialização e extraclasse. O Trabalho envolveu pais, alunos e professores,
sendo as aulas realizadas uma vez por semana e na mesma eram realizadas observações
do ambiente; andava-se na horta e sentia-se os cheiros, com todo cuidado e sentia-se a
terra; observava-se as diferentes plantações (alface, couve, cebolinha e cenoura) e então
construímos na horta vertical um local para se tocar nas plantas e sentir o cheiro
construído pelos alunos com auxílio da professora, os pais se envolveram enviando mudas
diversas. Foi usado como suporte para as mudas pallet, preparado pela professora e
pintado pelos alunos e as mudas que foram feitas com o auxílio dos alunos foram
penduradas, tendo assim o local para sentir, estudar e cuidar. Como resultado se teve
alunos interessados em horta e nas responsabilidades que a mesma necessitam, além de
uma inclusão e maior participação dos alunos com deficiência. A conclusão da horta
vertical ligada aos sentidos foi feita com interesse e envolvimento de todos e uma
proposta de continuidade o que demonstra que o projeto aguçou os envolvidos de tal
forma a buscar novos objetivos.
Palavras chave: Horta Sensorial, Inclusão, Educação Ambiental.
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SOMOS O QUE COMEMOS
Beatriz Naves Mendes, Anna Clara de Oliveira Dias, Lucas Mariano Oliveira, Débora
Almeida da Silva Pesso (orientadora) e Sarah Almeida Moreira (coorientadora)
Colégio Inovare
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências da Saúde
O projeto mostra a importância da alimentação balanceada e dos benefícios para a saúde
física, mental e emocional dos seres humanos. Desta forma, buscou-se a investigação dos
hábitos alimentares das pessoas de nossa comunidade, a fim de promover a
conscientização acerca da alimentação saudável e verificar as informações que os alunos
e seus familiares possuem a esse respeito. Para tanto foram realizadas pesquisas de
campo, palestras, trabalhos em grupo, atividades escritas, receitas, cartazes. O objetivo
do trabalho foi o de aprofundar os estudos sobre os alimentos, seus malefícios e seus
benefícios, uma vez que o tema é constantemente abordado nas mídias sociais, jornais e
documentários. Desta forma espera-se despertar nos alunos interesse e principalmente
mobilização em busca da qualidade de vida em todos os aspectos.
Palavras chave: Alimentação, Saúde, Conscientização.
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PROPRIEDADES MEDICINAIS DA PATA DE
VACA
Marcella Eduarda Cruz Oliveira Silva, Nícolas Gomes Carvalho, Carlos Daniel de
Oliveira Andrade, Silvânia Lourenço dos Santos Gomes (orientadora) e Sarah Almeida
Moreira (coorientadora)
Colégio Inovare
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências da Saúde
As plantas medicinais são uma alternativa interessante e promissora no tratamento de
várias doenças e já vem sendo utilizadas há séculos por muitas culturas e civilizações,
dentre estas plantas a pata-de-vaca vem se destacando. Nosso objetivo foi o de aprofundar
no estudo da planta, pesquisando seus benefícios e utilização. Para tal, realizamos
pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo visando identificar espécies próximas a nossa
comunidade. Concluímos que a planta possui diversas indicações terapêuticas, dentre elas
ação antioxidante, analgésica, diurética, laxante purgativa e vermífuga, além de ser útil
no controle da diabetes tipo 2. Interessante foi descobrir que existem diversos tipos desta
planta e fazer a identificação da espécie correta para os efeitos terapêuticos citados acima
é a chave da eficácia no tratamento.
Palavras chave: Pata-de-vaca, Propriedades Medicinais, Diabetes.
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RECICLOVO
Alice Gabriele Araújo Pires, Ágatha Cristhian Oliveira Quirino, Heitor Lacerda
Santiago, Zita de Oliveira Marques (orientadora) e Josimeire Parreiras Monteiro
(coorientadora)
Escola Municipal Judith Abreu Oliveira
Educação Infantil
Ciências da Saúde
O projeto foi idealizado a partir das observações e comentários feitos pelas professoras e
pais dos alunos, em reuniões, no início do nosso ano letivo em relação a alimentação das
crianças na merenda da nossa escola. Algumas crianças já tinham hábitos saudáveis para
o lanche, enquanto outras traziam merenda que apesar de agradar o paladar infantil, não
contribuíam para saúde dos mesmos como coxinha, pastel, chips, refrigerante entre outros
o que influenciava negativamente os que já traziam frutas e suco natural ou merendavam
a merenda balanceada da escola. Com esta situação e preocupação dos educadores e pais
foi iniciado um trabalho de incentivo e conscientização dos nossos pequenos, valorizando
a merenda servida na escola e os lanches saudáveis enviados pelos pais ou responsáveis.
Aproveitamos a oportunidade na Pré-escola II onde acontecia o trabalho com vogais e
começamos o projeto com a história "O Ovo" de Ivan e Marcelo, entre outras histórias
relacionadas ao Ovo (contadas pela pedagoga). O tema gerou grandes possibilidades e
curiosidades dos alunos uma vez que o Ovo faz parte da merenda da escola e ao entrevistar
a merendeira Claudia Magalhães que respondeu às perguntas das crianças, mencionando
que as cascas do ovo usado na merenda era jogado fora, foi lançada a dúvida sobre se essa
casca teria alguma utilidade para reciclarmos as mesmas. Várias abordagens, conversas
com pais, pesquisas na internet, experiências, receita feita na escola como O bolo da
galinha ruiva, baseado na história contada e palestra realizada pela nutricionista do
Município Simone Paquim. Envolvidos com o tema idealizamos então a horta na escola,
usando a casca do ovo como proteção e adubo, aproveitando também pneus doados por
pais, favorecendo também outra reflexão como a do combate à dengue.
Palavras chave: Merenda, Ovo, Reciclar.
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O MARACUJÁ E A FARINHA DO BEM
Christopher Anderson Soares de Jesus, Emanuelly Beatriz Valeriano Soares, Kauann
Henrique Gomes de Jesus, Driele Aparecida Lopes Dias Silva (orientadora) e Cláudia
Oliveira Silva Fernandes (coorientadora)
Escola Municipal Geny Guimarães de Oliveira
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências da Saúde
A ideia do nosso projeto, surgiu no primeiro bimestre de 2019. O plano de ensino
estabelece que se trabalhe revisando o ano anterior e por isso é trabalhado as vogais e as
consoantes sendo da letra B à M.Quando finalizamos a letra M, decidimos trabalhar com
o gênero textual receita. A professora escolheu o maracujá como ingrediente da nossa
receita. Fizemos um delicioso mouse e um suco bem refrescante já na disciplina de
ciências decidimos pesquisar sobre a fruta e o que é possível fazer com a parte branca e
a casca do maracujá. Descobrimos então, a farinha da “casca” de maracujá que é utilizada
para o tratamento da diabetes e colesterol e Duas colheres de sopa da farinha contêm 74%
das fibras que devemos consumir ao dia.Assim, após a pesquisa inicial sobre a fruta os
alunos do segundo ano e a professora deram o nome de “A FARINHA DO BEM”e nosso
projeto tem como objetivo contribuir com a saúde das crianças e dos adultos para uma
vida saudável. Preparamos receitas saborosas com a farinha e mostramos para os colegas
do turno vespertino como saboroso é ter saúde e cuidar da nossa alimentação.
Palavras chave: Maracujá, Saúde, Diabetes.
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TATUAR, VALE A PENA ARRISCAR?
Gabriel Hudson Gomes, Kauan Heberth de Almeida Rosa, Maria Eduarda da Silva,
Márcia Nunes Batista de Morais (orientadora) e Eliane Ferreira Marques de Faria
(coorientadora)
Escola Municipal Hélen Jaqueline de Souza
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências da Saúde
Hoje o mundo está mudando muito rápido, já que as pessoas estão sempre buscando,
talvez nem se sabe o quê, mas algo que possa satisfazê-las, algo para se preencher. E no
corre-corre do dia a dia às vezes, esquecendo de olhar o essencial. Por isso, no nosso
cotidiano, resolvemos parar um pouco e começar a refletir sobre questões veem
acontecendo à nossa volta e questionar se o que estamos fazendo é realmente um bem ao
nosso corpo, à nossa saúde, ao nosso bem estar. O ser humano tem a necessidade de
inovar, de se auto identificar, de se fazer diferenciar, se notar no grupo em que vive e para
isso tem feito algo extraordinário para alcançar seus objetivos. Então, escolhemos um
tema polêmico, para refletirmos nossas ações sobre o nosso corpo, envolvendo a saúde
física e psíquica: a tatuagem. Mesmo não sendo recente as pessoas veem como algo novo.
Mas com essa moda e facilidade será que estamos conscientes de seus riscos e de suas
consequências? Através de pesquisas, entrevistas com pessoas tatuadas e não tatuadas e
com aquelas que se arrependeram de fazê-las e de vídeos sobre os riscos de se fazer uma
tatuagem, observar através destes procedimentos se vale a pena arriscar e se tatuar. Ao
final deste trabalho esperamos conseguir analisar as transformações que o ato de tatuar
causa ao corpo e avaliar suas consequências. Cada um tem a liberdade, o direito de
escolha, mas que essas escolhas sejam conscientes e que sejam produtivas.
Palavras chave: Tatuagem, Riscos, Complicações.
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O PODER CURATIVO DO BARBATIMÃO
Ryan Mateus de Oliveira Alves, Vitória Rafaella de Paula Cunha, Kauan Henrique
Soares Lourenço, Josenice Costa Murta Dias (orientadora) e Clésia Dias (coorientadora)
Escola Municipal Manuel Bráz
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências da Saúde
O Barbatimão é uma planta bastante encontrada na vegetação das cidades de Mateus
Leme e Juatuba. É conhecido popularmente como: Barbatimão-verdadeiro, barba-detimão, casca–da–virgindade ou apenas barbatimão. É uma planta bastante usada devido
às suas propriedades anti-inflamatórias. É sabido que os índios já usavam o barbatimão,
e desde os tempos antigos é muito usada por nossos ancestrais. Cada família tinha a sua
receitinha, alguns usavam as folhas e outros usavam as cascas do caule, mas ambos
tinham como objetivo auxiliar no poder curativo de várias doenças, entre elas: feridas,
úlceras, hemorragias, queimaduras, diabetes, pressão alta, dentre outras. Por ser
considerado anti-inflamatório e cicatrizante, pode ser usado diretamente na pele ou no
preparo de chás utilizando as folhas ou cascas do caule. Ele também pode ser usado no
banho de assento para curar doenças das partes íntimas da mulher.Hoje já existem no
mercado pomadas, sabonetes e produtos cosméticos feitos com o barbatimão. Assim
como alguns medicamentos, existem pessoas que não podem usá-lo por serem alérgicas.
Deve ser usado de forma consciente. Não é recomendado o uso por mulheres grávidas e
também lactantes. Se usado de forma exagerada, pode causar irritação ou até
envenenamento. O chá pode ser feito com um punhado de folhas ou um pedaço pequeno
da casca, um litro de água fervente e aí é só deixar descansar de 5 a 10 minutos, coar e
beber. O chá pode ser bebido de três a quatro vezes por dia.As folhas e casca da planta
também podem ser encontradas em lojas de produtos naturais.
Palavras chave: Plantas, Produtos Naturais, Saúde.
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OS BENEFÍCIOS DA ÁGUA DE COCO
Ádrian Júnio Ribeiro de Jesus, Miguel Filipe Teixeira de Souza e Débora Pereira
Ramos Pires (orientadora)
Escola Municipal Maria Guaraciaba Passos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências da Saúde
Este trabalho de aspecto pedagógico e educativo buscou a conscientização mediante a
importância da a água de coco na nossa saúde e em nosso dia a dia , levando a uma
reflexão crítica coletiva (equipe escolar e alunos) acerca das possibilidades existentes na
utilização da água de coco, seus benefícios, e subsidiando a importância de práticas mais
saudáveis, incentivando assim os educandos à apreciarem as práticas cientificas.
Palavras chave: Água de Coco, Energia, Saúde.
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CÃO CASA: RECICLAGEM COM AMOR
Emily Gabriele Alves de Macedo, Israel Monteiro da Silva, Maria Eduarda Marques
Ferreira, Wenda Lais de Almeida Santiago (orientadora) e Jaqueline Lourdes Moreira
da Silveira (coorientadora)
Escola Municipal Judith Abreu Oliveira
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Agrárias
O projeto surgiu através da observação feita pelos alunos da turma do 1º ano, sobre a
circulação de vários cães abandonados pelas ruas do município de Mateus Leme. O início
da pesquisa se deu através das diversas indagações trazidas pelos alunos a respeito dos
cães de rua. Tratando-se de uma turma de alfabetização, a leitura feita pela professora, a
escuta atenta e a fala presente nas discussões em sala se deram como forma de aquisição
de conhecimento. Os alunos tiveram contato com vários gêneros textuais que tratavam do
tema, possibilitando descobertas. Foi propiciado aos alunos descobrir sobre
responsabilidade que os donos devem ter com seus animais de estimação. Houve roda de
conversa, enquete, entrevista e palestra para esclarecimento de como o aumento da
população dos cães de rua impactaria a vida dos moradores do município de Mateus
Leme. Os alunos aprenderam também sobre a reciclagem, e preservação do meioambiente, sobre o tempo de decomposição dos materiais e sobre as possibilidades do
reaproveitamento de alguns materiais para a confecção de comedouros, bebedouros e até
casas para os cães de rua. Tiveram conhecimento da existência de pessoas do município
que promovem alguns projetos direcionados aos cães abandonados. Fizeram descobertas
acerca dos benefícios de ter um cão; que existe raça de cães que são utilizados como guia
para as pessoas cegas; aprenderam sobre as doenças que acometem os cães; sobre a
importância da vacinação; sobre das doenças transmitidas pelos cães etc. Os alunos
fotografaram os cães de rua e através da pesquisa de opinião, elaboraram gráficos e
tabelas para quantificar as pessoas que se disponibilizariam a ajudar na manutenção do
projeto.
Palavras chave: Cão, Casa, Reciclagem.
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QUEM VEM PRIMEIRO: O OVO OU A
GALINHA?
Lucas Hadad Rocha, Kauan Luiz Pereira Souza Marques, Maria Eduarda Correa
Araujo, Eni Nunes De Resende Sterling (orientadora) e Sueli Gama Da Costa
(coorientadora)
Escola Municipal Dona Lúcia Dias
Educação Infantil
Ciências Agrárias
“Curiosidade é uma coceira que dá nas ideias” (ALVES, 2000). Rubem Alves escreveu a
enorme vontade que a criança tem em descobrir e desvendar algo. Foi a partir da
curiosidade infantil durante uma contação de história envolvendo as aves, muitos
questionamentos surgiram... As crianças queriam saber... É pintinho? É cocó? Outra
criança ainda questionou...É galinha? A partir disso instigou-se a turma do pré-escolar II
a conhecer como vivem e nascem essas aves. O trabalho com os pintinhos e suas
intrincadas relações com o meio oferece inúmeras oportunidades de aprendizagem e de
ampliação da compreensão que a criança tem sobre o mundo social e natural. Quem vem
primeiro o ovo ou a galinha? objetiva proporcionar diversas atividades envolvendo os
pintinhos e também promover o contato com galos, galinhas e pintinhos, a fim de
conhecer suas características e saber como nascem e vi vivem.
Palavras chave: Pintinho, Ovo, Galinha.
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O QUE A BANANA?
Francielly Vitória Ferreira Costa, Heitor Gonçalves Souza Dias, Yuri Gabriel
Bernardes Batista, Lucilene Vilaça de Oliveira (orientadora) e Maria Aparecida de
Souza Teixeira (coorientadora)
Escola Municipal Manuel Bráz
Educação Infantil
Ciências Agrárias
Trabalhando com as crianças da Educação Infantil, sobre a importância de uma
alimentação saudável e do consumo diário de frutas, percebemos que a banana é uma
fruta bastante consumida, disponível em todas as estações do ano, e com inúmeros
benefícios à saúde. Por se tratar de uma fruta bastante popular e de baixo custo, a fruta
faz parte do cardápio da maioria das famílias. Diante disso, resolvemos mostrar para as
crianças a importância do consumo da fruta, suas propriedades, as diversas e distintas
formas de consumo e também os cuidados com o consumo excessivo da fruta.
Palavras chave: Benefícios, Consumo, Saúde.
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OS SUPER PODERES DA COUVE
Alice Guimarães Alves, Rian Moreira Gomes, Vitória de Souza Melo, Gizele Aparecida
de Almeida Paulino (orientadora) e Márcia Magda da Silva (coorientadora)
Escola Municipal Professora Bertina Ferreira
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Agrárias
O projeto surgiu com o objetivo de estimular as crianças na formação de hábitos de
consumos de hortaliças, uma vez que os mesmos residem em zona rural e a grande
maioria não possui este hábito. Como procedimento em primeiro momento foi feita a
restauração de um antigo canteiro que já existe na escola, colocou insumos e adubação
para a semeadura da hortaliça, as crianças foram envolvidas em todas as fases. No
segundo momento as crianças assistiram um vídeo, realizaram pesquisas sobre origem e
benefícios da couve, fizeram visitação nas hortas da comunidade e execução de receitas
envolvendo a couve como ingrediente. Para envolver as famílias foi feita a exibição de
vídeos para as mães sobre a importância da couve. Também houve a visita de uma
nutricionista na escola na qual fez uma palestra explicando os benefícios da couve em
nossa saúde. Como resultados alcançados temos um canteiro com hortaliças orgânicas,
crianças consumindo couve em diferentes receitas e com mais frequência.
Palavras chave: Pesquisa, Couve, Benefícios.
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FLORES / AMOR-PERFEITO
Emylli Taina Flor Da Silva Milan, Isabelle Luisa Porath, Naellen Cristiny Da Silva e
Janaína Aparecida Jungles Koaski (orientadora)
Escola Municipal de Educação Básica Luiz Gonzaga Ayroso
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Agrárias
"Com a finalidade de inserir os alunos na iniciação científica através de um assunto de
interesse deles próprios, surgiu em sala a questão: Por que as flores murcham? Através
de atividades de pesquisa bibliográficas, observações, entrevistas, vídeos, plantio,
registros através de desenhos e recortes, massinha de modelar e de atividades lúdicas os
alunos tornaram-se pesquisadores do próprio conhecimento."
Palavras chave: Flores, Observação, Pesquisa.
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EXTRAÇÃO DE SEIVA DA PALMEIRA
MAURITIA FLEXUOSA COMO ALTERNATIVA
DE COLA ESCOLAR
Pedro Emanuel Osório e Silva Rotondo, Layla Amine Salomão Reis e Franco Junior
Marval Javier (orientador)
Escola Anjo da Guarda
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Sociais Aplicadas
Este trabalho tem o objetivo de comprovar a veracidade da seiva da palmeira do Buriti
como alternativa de cola artesanal para uso escolar nas zonas rurais do estado de Roraima,
que conta com uma extensão territorial de 224.801 km². A falta de material didático tem
consequências negativas nos 33 ambientes rurais do estado. Partimos da hipótese de que
as seivas das palmeiras geralmente são aquosas, textura que permite modificações na
matéria biológica de acordo com as condições do ambiente, além de que essas palmeiras
de Buritis se encontram em abundância na região. A justificativa aprofunda o esforço da
valorização dos conhecimentos dos povos ancestrais, harmonizando a tecnologia atual
com pequenos empreendimentos sociais, intensificando também o fortalecimento da
conservação do planeta terra, usando materiais oferecidos pelo meio ambiente sem
comprometer o seu equilíbrio ecológico. A metodologia é experimental e qualitativa,
porque define estruturas do meio exterior para que não haja nenhum tipo de interferência.
A técnica é de observação direta visando o tempo de vida do produto e as respostas são
obtidas por meio dessa análise prolongada. A seiva foi extraída do suporte da palha,
sendo divididas em peças de 20 cm e deixando as mesmas em um espaço aberto para o
líquido aparecer em cada um dos extremos, aos 15 minutos foi retirado com um palito de
picolé e depositado em placas de Petri. Pode-se afirmar que a matéria biológica recolhida
passou por uma modificação significativa; houve uma diminuição de 8 gramas nos 5 dias
observados e a cor passou de marrom claro a cinza. Independentemente da modificação
no peso e na cor, a seiva foi uma excelente cola com a mesma intensidade do momento
da extração até o quinto dia de análise, colando diferentes tipos de texturas de papéis,
como guardanapo de papel e palitos de picolé (madeira), sendo uma cola mais limpa e
higiênica nos primeiros dias. Deve-se evitar o contato da seiva com a pele em geral já que
a mesma produz leves irritações e o uso de objetos de perfuro cortantes deve ser sempre
com a presença de um adulto.
Palavras chave: Comprovar, Experimental, Intensidade.
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DETETIVES DO SOBRENOME
Isabelly Aparecida Nunes Macieira, Lucas Ferreira Silva, EmanuelyMariely Soares dos
Santos, Perpétua Inêz Oliveira Rosa (orientadora) e Fernanda Cristina Braga Pereira
(coorientadora)
Escola Municipal Dona Lúcia Dias
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Sociais Aplicadas
O projeto “Detetives do Sobrenome” surgiu a partir da leitura deleite do livro “A árvore
da família” da autora Maísa Zakzuk, no qual a autora mostra como encontrou a origem
de seu sobrenome. Os alunos manifestaram grande interesse em pesquisar a origem de
seus antepassados, já que o livro lido trouxe fontes de como conseguir essas informações
importantes sobre suas famílias. O projeto “Detetives do Sobrenome” constitui-se na
confecção e montagem da árvore genealógica de cada aluno, contando com o apoio dos
familiares. Realizamos enquetes para chegar ao sobrenome que mais se repete na escola,
transformando os dados em gráficos e tabelas a serem trabalhados na classe e divulgados
na escola para socialização. Outra etapa do projeto foi uma visita ao cartório de pessoas
naturais da cidade de Mateus Leme para comparar a evolução e a forma dos registros de
nomes e sobrenomes no decorrer da história da cidade. Os alunos procuraram, juntamente
com os familiares, documentos, fotos e dados de seus ancestrais, revivendo momentos
prazerosos como a lembrança de uma receita culinária antiga, uma simpatia feita pela
avó, contos e casos de acontecimentos familiares, estimulando o interesse pelo
autoconhecimento e pela busca de sua própria identidade. Este projeto proporcionou aos
alunos descobrirem fatos relevantes dos seus antepassados e também contribuiu para a
valorização e preservação da história e da cultura de sua família. Conhecer o passado nos
permite entender o presente e projetar o futuro com maior objetividade.
Palavras chave: Origem, Sobrenome, Identidade.
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NATUREZA EM AÇÃO: PRODUTOS NATURAIS
UTILIZADOS PARA O BEM-ESTAR
Lucas Phellipe Ramos Pires, Kíria Kerolayne dos Reis, Derick Ricardo Santos, Débora
Almeida Silva Pesso (orientadora) e Fernanda Cristina Braga Pereira (coorientadora)
Escola Municipal Dona Lúcia Dias
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Sociais Aplicadas
O “Projeto Natureza em Ação: Produtos Naturais utilizados para o bem-estar”
desenvolveu-se com o objetivo de investigarmos e utilizarmos os benefícios de plantas
que cultivadas em ambiente doméstico, ou seja, no quintal ou mesmo em um vaso, para
adquirir bem-estar e resultados no uso popular das plantas. Os produtos naturais são parte
da vida dos seres humanos, eles estão presentes em alimentos, remédios e até objetos
como incensos e velas aromáticas. As plantas são complexas e possuem componentes
diversos que são pesquisados e investigados por vários estudiosos. As ciências naturais
nos ajudam a entender a dinâmica da utilização das plantas de forma sustentável e sem
prejudicar a saúde e a natureza. A conscientização dos alunos acerca da importância do
uso responsável dos produtos naturais agregou novos conhecimentos, contribuindo para
a divulgação de boas práticas. Para ajudar nossa comunidade escolar pesquisamos alguns
elementos da natureza e seus benefícios para o nosso bem-estar. Desta forma realizamos
em sala manipulação de alguns produtos naturais, produzidos por receitas já tradicionais
nas famílias e cosméticos naturais. Foram realizados demonstração e registros com
depoimento das pessoas que utilizaram os produtos. Em sala de aula foram trabalhados
textos científicos, registros, pesquisas em sites, pesquisas de campo, gráficos e atividades
relacionadas a essas descobertas. Este projeto propiciou aos alunos o contato com novas
descobertas, a conscientização para o uso adequado, respeito ao meio ambiente de forma
geral, o incentivo à busca científica como forma de aquisição de conhecimento e o contato
com práticas de bem-estar e saúde.
Palavras chave: Natureza, Benefícios, Plantas.
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AS CONSEQUÊNCIAS DA GANÂNCIA
Ana Luísa dos Anjos Nascimento, Richard Pereira de Jesus, Luiz Otávio Guimarães de
Carvalho, Silviane Geralda Lopes (orientadora) e Fernanda Cristina Braga Pereira
(coorientadora)
Escola Municipal Dona Lúcia Dias
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Sociais Aplicadas
O projeto “As Consequências da Ganância” foi desenvolvido com o objetivo de investigar
os recentes rompimentos de barragens de rejeitos de minério, alertando os alunos e a
comunidade escolar para o grave problema que o Brasil tem vivenciado, em especial no
estado de Minas Gerais, visto que as consequências desses desastres atingem vários
aspectos da vida da população. Para aprofundarmos a pesquisa, catalogamos os estados
brasileiros que possuem esse tipo de estrutura. Utilizamos o mapa do Brasil e definimos
as regiões de maior incidência das barragens. Realizamos um breve estudo sobre os
acidentes que já ocorreram e levantamos um debate acerca da prevenção de acidentes e
de como as empresas responsáveis deveriam agir nesses casos. Como fonte de pesquisas
utilizou-se reportagens, notícias e documentários que retrataram as situações ocorridas
nas Barragens de Mariana e Brumadinho, avaliando como ficou a vida das pessoas que
foram atingidas pelos desastres e quais foram as consequências mais graves, assim como,
quais providências foram adotadas pelas empresas responsáveis. Com base em todas as
pesquisas e debates realizados os alunos criaram uma lista de estratégias e sugestões de
enfrentamento a tais problemas. Todas as atividades foram realizadas em sala, com aulas
expositivas, produções textuais, leitura de imagens e textos, filmes e reportagens para
ampliação do conhecimento. Concluímos que as situações das barragens de rejeitos
configuram grave problema na segurança ambiental, social e econômica dos municípios
que realização a extração de minério. Cabe aos governantes, juntamente com a sociedade,
refletirem e adotarem medidas de segurança, prevenção de acidentes, redução de danos
em caso de acidentes e, principalmente, cabe às mineradoras praticarem suas atividades
com responsabilidade social, ambiental e com práticas de sustentabilidade.
Palavras chave: Barragens, Acidentes, Segurança.
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PEQUENOS, BRILHANTES!
Inácio Marins Leão, Ana Beatryz Alves Lima, Vitoria Araujo Correa Felipe, Perpétua
Inêz Oliveira Rosa (orientadora) e Heide Lúcia Rodrigues do Amaral (coorientadora)
Escola Municipal Dona Lúcia Dias
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Sociais Aplicadas
“Pequenos, brilhantes!” surgiu pela atitude de alunos da classe do 2º Ano do Ensino
Fundamental de ajudar uma coleguinha que chegou na sala e não tinha materiais básicos
para resolver as atividades. Sem que a professora falasse na sala sobre a situação estas
crianças se sensibilizaram e no dia seguinte chegaram trazendo materiais, inclusive uma
mochila em bom estado de conservação. A atitude destas alunas merecia ser valorizada
e cultivada pelos outros. Pois um gesto tão pequeno pode aconchegar e mudar a
autoestima da colega. Foi aí, que tivemos a ideia de transformar esta atitude num projeto
multidisciplinar, pois muitas ações fazem parte das habilidades da BNCC (EF02GE01,
EF02GE02 e outras). Os alunos se sentiram corresponsáveis pela aprendizagem e bemestar do outro. Tendo sempre em vista que ajudar não é somente doar materiais, e sim
levar o outro a se tornar responsável pela sua aprendizagem e mantedor dos seus materiais
em boa conservação, dentre outras atitudes. O Projeto “Pequenos, brilhantes!” se
constituiu em leituras de histórias com este tema; Apresentação de teatro valorizando a
cooperação; Execução de atividades propostas nos livros didáticos que abordavam o
tema; Pesquisa do significado da palavra “cooperação” no dicionário e cópia da mesma;
Exibição de um vídeo que trata do tema; Formação de duplas para monitoramento da
aprendizagem; Campanha de doação de brinquedos para turmas da Escola que não tinham
brinquedo a serem usados nos momentos de recreação. Tal projeto desenvolveu nas
crianças o sentimento de como é importante ser solidário e realizar atitudes pequenas,
porém concretas capazes de mudar os rumos de uma sociedade.
Palavras chave: Cooperação, Crianças, Aprendizagem.
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SENTIMENTOS E EMOÇÕES
Carla Cristina Moura de Oliveira, Giovana Aguiar Silva, Gustavo Henrique Vieira,
Cleide Nilza Cândido (orientadora) e Simone Carla Passos de Andrade (coorientadora)
Escola Municipal Dona Lúcia Dias
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Sociais Aplicadas
O projeto surgiu a partir da observação da dificuldade dos alunos em identificar, entender
e controlar suas emoções e como isso comprometia seu aprendizado e a relação com os
colegas e professores. Considerando que as emoções são resultado da interação entre
pensamentos e expressões físicas, conhecer e controlar esses aspectos do comportamento
humano podem trazer oportunidades valiosas de autoconhecimento, resolução saudável
de conflitos internos e externos e consequentemente proporcionar melhoria na
aprendizagem escolar. Para tal, foram utilizadas metodologias previstas no planejamento
pedagógico das professoras de Temas Transversais tais como: dinâmicas, debates,
interações pessoais, contação de histórias, músicas. relaxamento e pintura. Ao Final do
projeto, espera-se que os alunos se conheçam melhor e, a partir disso, saibam lidar melhor
com seus sentimentos emoções e possam interagir melhor consigo e com o mundo a sua
volta.
Palavras chave: Sentimentos, Emoções, Aprendizagem.
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TRABALHANDO AS IGUALDADES PARA
CONHECER AS DIFERENÇAS
Dionathan Gusttavo Lima Silva, Maria Fernanda de Moura Damasceno, Samara Silva
Batista, Lenir Santos do Nascimento Moura (orientadora) e Cleunice Rodrigues Barbosa
(coorientadora)
Escola Municipal Mi-Vó
Ensino Infantil
Ciências Humanas
O presente projeto se justifica por tratar-se de uma exigência da III Feira Municipal de
Ciências de Alto Alegre/RR, que possui um tema relacionado a “Ciência para redução
das desigualdades”. Para consolidação do tema da Feira trataremos de uma pesquisa que
parte de uma necessidade das turmas dos 1os períodos D e E da Escola Municipal Mi-Vó
que é buscar entender por que os alunos apesar de possuírem a mesma faixa etária de
idade, estudarem na mesma turma são tão diferentes. E para responder a pesquisa faremos
uma investigação na própria turma para conhecer dentro de suas realidades de vivencias
o que possuem em comum e o que possuem diferente nas suas rotinas, nas suas famílias
e nos seus lares, que os distinguem uns dos outros.A abordagem da pesquisa é de cunho
qualitativo, método descritivo e caracteriza-se por ser “interpretativa, baseada em
experiências, situacional e humanística”, sendo consistente com suas prioridades de
singularidade e contexto (STAKE, 2011, p. 41).Esta é uma pesquisa de modelo nãoexperimental, pois os pesquisadores têm como objetivo principal apenas analisar os dados
coletados de suas vivencias sem interferir nos resultados obtidos. Diante dos aspectos
investigados durante a realização da pesquisa referente as igualdades e diferenças
existentes entre a amostra pesquisada, podemos concluir que a desigualdade social
influencia diretamente na forma como estes vivem em seu meio social, pois se
diferenciam uns dos outros em locais e tipos de moradia; na idade; nos meios de
transportes utilizados para chegarem a escola; na composição do tipo de família em suas
residências; nos eletrodomésticos e eletroeletrônicos que possuem. Em fim são muitas as
igualdades que existem entre as vivencias dos alunos investigados, mas são grandes as
diferenças percebidas a partir da investigação feita, o que afeta diretamente no
comportamento, ações e atitudes dos alunos das séries objeto da pesquisa.
Palavras chave: Igualdade, Diferenças, Contexto Social.
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BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS DIVERTINDO PARA APRENDER
João Lucas Fares Diniz, João Vitor Andrade de Assis, Cecilia Santos Ribeiro Reis,
Milena Cristina de Andrade Oliveira (orientadora) e Julia Antônia Pires Laerco
(coorientadora)
Colégio Inovare
Ensino Infantil
Ciências Humanas
Esta pesquisa abordou a importância das brincadeiras no processo de aprendizagem e
aquisição de conhecimento e também buscou verificar se o excesso de brinquedos
eletrônicos pode trazer malefícios para as crianças. Para tal, realizamos pesquisa
bibliográfica e pesquisa de campo, buscando o resgate de brincadeiras esquecidas e
confeccionamos diversos brinquedos com material reciclável. Concluímos que a busca
pelo equilíbrio é a chave para o sucesso. A exposição exagerada das crianças com
brinquedos eletrônicos traz diversos prejuízos físicos e emocionais. A tecnologia veio
para melhorar nossa vida, mas precisamos resgatar as brincadeiras de antigamente e dar
a criança a oportunidade de ter contato com material concreto tão fundamental para a
aprendizagem.
Palavras chave: Brinquedos, Aprendizagem, Eletrônicos.
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O LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA
Keven Alexsander Silva,Laiza Karoline Esteves Aguiar, Kauan Pierry de Lima Silva,
Julia Antônia Pires Laerco (orientadora) e Juliana Ribeiro (coorientadora)
Escola Municipal Geny Guimarães de Oliveira
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Humanas
Após receber o resultado em Matemática com taxa de reprovação superior do Brasil, foi
proposto um plano estratégico que foi desenvolvido e implementado através de ações e
estratégias para contribuir na melhoria dos resultados. O desafio foi: elevar o resultado
do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e reduzir a taxa de reprovação
em Matemática da escola. Para que isso ocorra, iniciou o projeto “O lúdico no ensino da
Matemática”, uma forma de amenizar a realidade escolar e inserir nas aulas de
matemática o lúdico, proporcionando uma mudança de rotina da sala de aula, despertando
o interesse nos alunos e possibilitando aos alunos com dificuldades de aprendizagem e
desmotivados, a buscarem uma Matemática mais significativa e prazerosa mais próxima
a sua vivência, estimulando-os a descobrir e produzir ideias matemáticas, formulando e
resolvendo situações problema, a partir do ensaio e erro, desenvolvendo o senso crítico e
o estímulo ao raciocínio. Os jogos propiciam condições agradáveis e favoráveis para o
ensino da matemática, uma vez que, com esse tipo de material, o indivíduo é motivado
para trabalhar e pensar tendo por base o material concreto, descobrindo, reinventando e
não só recebendo informações. Assim, o jogo pode fixar conceitos, motivar alunos,
propiciar a solidariedade entre colegas, desenvolver o senso crítico e criativo, estimular
o raciocínio, descobrir novos conceitos”. De acordo com Dante (1991),devemos propor
aos estudantes várias estratégias de resolução de problemas, mostrando-lhes que não
existe uma única estratégia, ideal e infalível, pois como diz Corbalan (1994), ensinar e
aprender matemática pode e deve ser uma experiência com bom êxito do sentido que traz
felicidade aos alunos.
Palavras chave: Lúdico, Matemática, IDEB.
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CONVIVER E TRANSFORMAR: "VALORES NO
CORAÇÃO E NA AÇÃO"
Victor Gabriel Fernandes Gonçalves, Lizzy Lucena Goulart, Maria Luiza Castro Silva,
Ana Cláudia Ferreira Silva (orientadora) e Júnia Campolina Santos (coorientadora)
Umei Dona Carmita
Educação Infantil
Ciências Humanas
A indisciplina infantil é um dos grandes desafios no ambiente escolar, tanto para os
professores, quanto para os próprios alunos e a família. Além de dificultar o processo de
aprendizagem, esse tipo de comportamento pode afetar a construção das relações e
prejudicar a sociabilização dos alunos. Antes de qualquer julgamento, é importante
avaliar o contexto do desenvolvimento cognitivo e emocional de cada criança. Alguns
aspectos deverão ser analisados e observado como: a realidade que a escola apresenta aos
seus estudantes; o ambiente familiar; a forma como os alunos lidam com as emoções; o
contexto social em que estão inseridos; alunos com os perfis agressivo, distraído,
desafiador e engraçadinho, pois esses tipos de comportamento podem estar relacionados
a problemas pessoais, familiares, questões emocionais ou até a algum tipo de distúrbio
neurológico. No projeto o ponto principal é a utilização de um mascote que é reconhecido
pelas crianças como o mais novo integrante da turma, onde o mesmo ganha nome,
certidão de nascimento, matrícula, uniforme, características de personalidade e passa a
fazer parte tanto da escola quanto em casa, pois as crianças ganham o direito de leva-lo
dentro de uma sacola personalizada para casa, onde cuidarão e registrarão com a ajuda da
família, esses momentos em um livrão que acompanha um jogo e um livro de história
sobre valores. Com esse projeto conseguimos analisar as mais variadas situações
individuais das crianças, da turma em si e geral da escola, levando às crianças a tomar
decisões por si mesmas da melhor forma para todos e não ser individualista, comunicando
com si mesma e com o mundo, aceitando a existência e opiniões dos outros, estabelecendo
relações sociais e construindo conhecimentos, trabalhando assim a socialização não
somente dentro do ambiente escolar e sim social e consequentemente um grande avanço
na aprendizagem e consolidação de conteúdos, fazendo com que as crianças estejam
ativamente envolvidas nas tarefas. Enfim, a criança terá um bom rendimento na
aprendizagem e no comportamento ético, transformando a disciplina em valores,
contribuindo para o convívio em sociedade, efetivando a inclusão social e o prazer de agir
corretamente sendo suficiente para ela.
Palavras chave: Disciplina, Valores, Inclusão.
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OS PERIGOS DA INTERNET
Charles Silas Alves De Salles, Clara Carvalho Fonseca, Mariana Nunes de Oliveira,
Geraldo Henrique Silva Santos (orientador) e Margareth Rosa da Silva Oliveira
(coorientadora)
Cooperativa Educacional Nossa Senhora De Fátima
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Humanas
O projeto: “Os Perigos da Internet”, surgiu a partir de um pequeno grupo de alunos do 5º
ano, que tinham como objetivo obter mais informações sobre a “Momo”. O grupo era
constituído por apenas sete alunos. Em torno do grupo, surgiram muitas críticas, dizendo
que não iríamos conseguir ou que devíamos parar. O grupo se mantinha em segredo, até
que, um dia,uma aluna descobriu o grupo e comunicou a professora, que ficou encantada
com a iniciativa dos alunos. A professora falou com a direção da escola e, a partir daí,
surgiu a ideia de fazer o projeto: “OS PERIGOS DA INTERNET”, projeto este que hoje
é desenvolvido pela turma do 5º ano, com 25 alunos. A fase de desenvolvimento do
projeto e aprofundamento das pesquisas durou exatamente dois meses, onde toda escola
foi envolvida, juntamente com os familiares dos alunos. Aprendemos muito e agora
queremos compartilhar nossas descobertas com todos. Nesse projeto abordamos não
apenas o lado perigoso da rede e algumas ações controladoras que podem ser tomadas,
mas, também, abordamos o lado bom desse grande universo que tem muito a ser
explorado. A internet é um local aberto e fora de controle onde podem ser encontrados
vários tipos de boas e más intenções. Nesse local, qualquer pessoa pode localizar o que
quer, o que não quer, o que conhecia e o que pensava que conhecia, despertando muita
curiosidade. Se adultos têm deslizes atraídos por um clique a mais, imaginem os grandes
riscos que ocorrem com as crianças que são inexperientes e facilmente influenciáveis! E
aí está a preocupação constante dos pais: Como fazer a supervisão e ter um controle eficaz
de algo tão disperso?
Palavras chave: Internet, Perigos, Acesso.
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QUE REI SOU EU?
Giovana Tenório Rodrigues de Freitas, Marina Amaral Diniz Tomaz, Nathália Cristina
Salomão, Silvia Maria de Almeida Ramos (orientadora) e Simone Carla Passos de
Andrade (coorientadora)
Cooperativa Educacional Nossa Senhora De Fátima
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ciências Humanas
O projeto “Que Rei Sou Eu?’ surgiu a partir da observação e constatação da dificuldade
que as crianças apresentam para identificar e lidar com seus sentimentos e emoções,
levando ao autoconhecimento e ao questionamento sobre a relação entre nosso mundo
interno e externo. Pretendeu-se com esse projeto perceber que somos governantes da
nossa mente e dos nossos sentimentos, sabendo que não podemos controlar nossos
pensamentos, mas podemos controlar o que fazemos com eles. O projeto realizou-se por
meio de pesquisas bibliográficas, questionários, dinâmicas em grupo, jogos, debates,
histórias, produção textual e filme, levando em conta os anseios, desejos e experiências
dos alunos. A construção da cartilha de dicas de autocontrole resultou do agrupamento
das produções dos alunos, nas quais eles puderam dar a sua contribuição de ideias de
autocontrole, possibilitando a divulgação do trabalho. Do contexto geral, resultou-se que
estamos identificando e controlando melhor nossas emoções, estabelecendo relações mais
saudáveis conosco e com o outro dentro e fora do âmbito escolar.
Palavras: Emoções, Sentimentos, Autocontrole.
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VOZ AMIGA
Haroldo Guedes dos Santos, Luciene Fonseca Viana (orientadora) e Gilberto Luís Sousa
da Silva (coorientador)
Escola Municipal Ensino Infantil Fundamental Caminho da Esperança
Educação Infantil
Ciências Humanas
Esta proposta de projeto tem como objetivo auxiliar pessoas que por algum motivo
cirúrgico ou trauma estão impossibilitadas de se comunicar socialmente, traz a proposta
de um dispositivo de comunicação acessível a todas as classes sociais, mas dando enfoque
aos mais carentes, pois o dispositivo é feito de materiais reutilizados e que possuem baixo
custo orçamentário.
Palavras chave: Auxílio, Comunicação, Acessibilidade.
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APRENDER É UMA BRINCADEIRA
Eliza Oliveira Gonçalves, Luiz Otávio Fernandes Ferreira, Miguel Fernando Gonçalves
Fonseca, Eni Auxiliadora Tolentino Do Nascimento (orientadora) e Janete Aparecida
Altina Rodrigues (coorientadora)
Escola Municipal Dona Ailza Maria De Jesus
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Linguística, Letras e Artes
O projeto surgiu após um longo tempo de observação e análise da dificuldade dos alunos do 3º
ano em ortografia, sendo assim a professora criou com eles o “Hospital das palavras”. Os alunos
confeccionaram um cartaz com figuras de vários leitos e camas de UTI. Diariamente a professora
fazia um ditado de palavras com maiores dificuldades ortográficas. As palavras que os alunos
erravam com mais frequência iam para a UTI, com o objetivo de serem tratadas pelos “médicos
da sala”. Quando o número de erros destas palavras diminuíam, as palavras saiam para os leitos,
e por fim, quando acertavam todas as palavras, ganhavam “alta”, colocando seu nome no cartaz
dos melhores médicos das palavras. com a manutenção e continuidade do projeto houve uma
melhora significativa em ortografia e os alunos demonstravam cada dia mais interesse pela
atividade, demonstrando ansiedade e entusiasmo para que seu nome fosse para o cartaz. Com o
tempo adquiriram conhecimento e conseguiam identificar seus próprios erros. Todas as vezes que
era trabalhada a atividade, os alunos demonstravam imensa alegria, expondo que a aula “foi
ótima”. O projeto “aprender é uma brincadeira” surgiu então, como um elemento, para incentivar
o uso de materiais pedagógicos diferenciados, enriquecendo ainda mais a aula. Como havia
poucos desses recursos pedagógicos na escola, foi sugerido aos alunos a confecção de alguns
materiais para uso próprio e professores, auxiliando também o trabalho com a pedagoga,
professora de Atendimento Educacional Especializado e demais profissionais envolvidos no
processo. Sempre era feito uma análise sobre as principais necessidades das turmas, levando em
consideração os conteúdos trabalhados para a criação e confecção de jogos pertinentes às
necessidades. Os jogos são desenvolvidos para estimular a percepção visual, concentração,
memorização, consciência fonológica, gramática e demais necessidades cognitivas dos alunos.
No dia 03/05, a turma do 3º ano e apresentou o projeto para todas as turmas da escola,
incentivando os professores a confeccionarem com seus alunos estes materiais, promovendo
assim uma proveitosa troca de experiência. A professora do 3º ano desta turma já usava
diariamente os jogos e atividades adaptadas para atender as necessidades de um aluno autista
inserido na turma, sendo assim, desenvolveu uma grande habilidade para tal. Com o
desenvolvimento do projeto, a professora tomou ainda mais gosto por estes materiais e,
incentivados pela professora do AEE, adquiriram maquinário necessário e materiais para
modificar a prática pedagógica, tornando-a mais lúdica, visando alcançar resultados ainda mais
satisfatórios e incentivarem o uso dos mesmos por outras escolas do município. O sucesso foi tão
grande que os materiais já estão sendo usados em escolas, consultórios e clínicas de atendimentos
especializados. Este é um projeto sem tempo determinado para finalizar, uma vez que,
necessidades sempre surgirão e, aprender brincando faz com que o aprendizado se torne mais
prazeroso e divertido.
Palavras chave: Aprender, Brincadeira, Motivação.

78

Anais da 3ª Feira Mineira de Iniciação Científica
Mateus Leme, 14 a 16 de agosto de 2019

COORDENAÇÃO MOTORA VISUAL NA
ELEIÇÃO DAS CORES E ESCOLHA DAS
FORMAS GEOMÉTRICAS: UMA FORMA
DIFERENTE DE APRENDER E DESENVOLVER A
COORDENAÇÃO MOTORA VISUAL NOS
ALUNOS – Parte II
Pietro Vinicius Auler Cantanhede Palandri, Maite Costa Santos, Sophia Monieli dos
Santos Pereira, Maria Narcisa Carvalho da Silva (orientadora) e Maria da Natividade
Carvalho da Silva (coorientadora)
Escola Municipal Mi-Vó
Educação Infantil
Linguística, Letras e Artes
O projeto Coordenação Motora Visual na eleição das cores e escolha das formas
geométricas: uma forma diferente de aprender e desenvolver a coordenação motora visual
nos alunos, foi desenvolvido no ano de 2018, por alunos da Educação Infantil que
estudam em uma turma do pré maternal na Escola Municipal Mi Vó, com o objetivo de
desenvolver no aluno a coordenação motora visual ampliando suas possibilidades de
aprendizagens diversificadas por meio da eleição das cores e escolha das formas
geométricas como uma forma diferente de aprender a coordenação motora visual nos
alunos e efetivação da aprendizagem. Para tanto, buscou-se trabalhar com os alunos
propondo aos mesmos atividades que permitiam identificar as cores e formas
geométricas. Sabemos que a Educação Infantil é uma modalidade de ensino de grande
importância, é nela que o aluno vai começar a se interagir e desenvolve-se no espaço
educativo e no âmbito escolar, o aluno que dela participa deve sente-se cativado a
participar e interagir. Assim, o presente projeto é de grande relevância para que os alunos
se tornem participativos desde cedo do processo de pesquisa, produção e criação,
sentindo-se integrante da comunidade na qual está inserido. A pesquisa de natureza
qualitativa e quantitativa, de caráter exploratório. A realização da mesma possibilitou aos
alunos uma aprendizagem mais significativa por meio das atividades proposta,
promovendo aprendizagem das cores e formas geométricas. A realização do projeto
possibilitou aos alunos fazer a relação das cores e de suas formas, comparando-as ao
contexto da sala de aula, de seus objetos pessoais, na redondeza da escola, observando os
espaços e compreendendo este processo de assimilação e domínio do conhecimento.
Distinguindo assim as cores e formas geométricas, promovendo o desenvolvimento da
coordenação motora ampliando assim sua aprendizagem e desenvolvimento visual,
intelectual e motor, além do fortalecimento do processo de interação e integração durante
todas as atividades realizadas.
Palavras chave: Coordenação Motora Visual, Formas Geométricas, Cores.
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AO ALCANCE DO LIVRO DOURADO - PARTE
2: LENDO BEM, ESCREVENDO MELHOR
AINDA
Anny Karoline de Jesus Souza, Emanuelly Garcia dos Santos Rodrigues, Davi Gomes
de Oliveira, Alda de Carvalho Simão (orientadora) e Maria Amélia Duarte Santos
(coorientadora)
Escola Municipal Geny Guimarães de Oliveira
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Linguística, Letras e Artes
Esse projeto teve início com dificuldade de escrita,vocabulário e leitura dos alunos do 4*
ano, turno da manhã da referida escola, com objetivo à incentivá-los a ler mais, escrever
menos errado e aumentar o vocabulário. Com esse intuito gera uma competição entre eles
quem" ler mais ", a cada livro lido os alunos mudam de faixa, cada faixa tem uma cor
diferente com número referente a mesma para que cada um possa localizar-se melhor. Os
livros são trocados semanalmente,deixando claro quem está na frente. As cores das faixas
foram definidas junto com os alunos. No final do projeto, além dos objetivos a serem
alcançados,o aluno vencedor ganhará uma medalha e um cesto de livros de autores
infanto-juvenil. Ganha o aluno que consegui chegar à faixa dourada e preencher o
requisito de mais livros na faixa,sendo o total de 5 livros,junto com a realização das
atividades propostas. Projeto parte 2, inclui o desenvolvimento de produções de acordo
com gêneros textuais propostos. A parte 2 desenvolveu, também, finalização com a edição
de livros criados por cada aluno que desenvolveu o projeto com uma noite de autógrafos.
Palavras chave: Leitura, Vocabulário, Escrita.
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DESMATAMENTO E ASSOREAMENTO DE
NASCENTE E AFLUENTES DO RIO MUCAJAÍ
NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR
Palloma Hilaurinda dos Santos Silva Oliveira, Raimundo Muniz Mendonça (orientador)
e Marilene Kreutz de Oliveira (coorientadora)
Colégio Estadual Militarizado Desembargador Sadoc Pereira
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Exatas e da Terra
A primeira fase do projeto de pesquisa “DESMATAMENTO E ASSOREAMENTO DE
NASCENTE E AFLUENTES DO RIO MUCAJAÍ NO MUNICÍPIO DE ALTO
ALEGRE/RR” foi desenvolvido no ano de 2018 com alunos do 2º ano do Ensino Médio
e visa Identificar nascente dos afluentes do rio Mucajaí com intuito de revitalizá-los e
protegê-los. A pesquisa é de cunho qualitativa, do tipo exploratória, tendo como
instrumento de coleta de dados a observação in locu, que será descrita e analisada
posteriormente. Também terá material analisado em laboratório para identificar a
qualidade do solo e da água. Nesta primeira fase do projeto foram catalogadas duas
nascentes localizadas na Vicinal Santa Rita, distante 08 km do Rio Mucajaí e 21 km da
sede do Município de Alto Alegre/RR. Sendo a primeira de solo sedimentar e
arenoso/argiloso próximo a um açude, mas acredita-se que deve ser cursos d’água
subterrâneo porque há presença de pequenas elevações de terra. Onde poderia ter lençóis
freáticos de baixa profundidade porque a água nasce bem afluir da terra, mas que esse
primeiro local onde estar esse barro argiloso estar desmatado com o solo aparente,
provavelmente o vento e o sol devem fazer transpiração fazendo a vaporização, não seria
tanto porque o espaço é pequeno. A segunda nascente está coberta por uma vegetação
natural. Pois, durante a observação o proprietário nos informou que o local estar sendo
protegido por ele, que evita que o gado entre e tome água nesse local porque não estar
cercado. Acredita –se que o gado ainda se aproxime desse local porque nota-se a presença
de pegadas dos animais. A vegetação deste local é nativa, com exceção e uma árvore que
foi plantada, a manga brava, e umas árvores invasoras. Em volta as gramíneas são naturais
e as pastagens para o gado encontra-se mais afastadas. A segunda fase do projeto está
sendo desenvolvida no ano de 2019 e visa recuperar as nascentes degradadas.
Palavras chave: Desmatamento, Assoreamento, Rio Mucajaí.
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ESTUDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS
A PARTIR DE PILHAS
Fernanda Peixoto Xavier, Marina Souza Siqueira, Girlaine de Castro Oliveira Pereira
(orientadora) e Adriana Mara Vasconcelos Fernandes de Oliveira (coorientadora)
Fundação de Ensino de Contagem - Unidade CENTEC
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Exatas e da Terra
O consumo de dispositivos eletrônicos está em constante expansão, uma vez que estes
são cada vez mais utilizados pela sociedade atualmente. Por consequência, o aumento da
quantidade de lixo eletrônico descartado inadequadamente é uma informação alarmante
do ponto de vista ambiental. Pilhas são geradores de corrente elétrica a partir de reações
químicas de oxirredução. Em algumas pilhas percebe-se a presença substâncias tóxicas,
a destacar: zinco, grafite e outras substâncias químicas nas pilhas descartadas de forma
incorreta sem reutilização, quando estas poderiam ser reaproveitadas de maneira a
contribuir com a sustentabilidade. Diante disso, o reaproveitamento de pilhas é uma
proposta importante, além da conscientização da população a respeito da destinação
correta desses materiais. O objetivo do projeto é mostrar a importância da reciclagem dos
materiais encontrados em maior escala nas pilhas, baseados na quantidade de material
passível de reciclagem e sua redução de toxicidade ao meio ambiente, quando
reaproveitado. A proposta apresentada foi realizada a partir de um trabalho experimental
onde foram realizados ensaios químicos para a reciclagem do zinco e do trióxido de
dimanganês residuais em pilhas de zinco-carbono descarregadas. Além do trabalho
experimental, foi formulado um questionário sobre os hábitos de um grupo de pessoas a
respeito do tempo de consumo de pilhas, seu descarte, etc. Referências bibliográficas
foram consultadas para que dados estatísticos comprovassem a porcentagem de pessoas
que se relacionavam positiva e negativamente com este consumo e descarte de lixo
eletrônico. Com o trabalho, pôde-se observar a compreensão das pessoas a respeito do
ciclo de vida de pilhas, esclarecer a estes sobre os impactos gerados pela disposição
incorreta destes materiais, bem como a conscientização da disposição adequada, além de
compreender a composição química destes geradores apresentando propostas de métodos
de reaproveitamento e/ou reciclagem destes materiais.
Palavras chave: Pilha, Reciclagem, Descarte.
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LABIRINTO HIDROFÓBICO
João Vitor Leobaldo de Jesus, Luís Otávio Batista Pimenta, Mateus Henrique Agrepino
e Andrezza José Santos (orientadora)
Escola Estadual Rosa Vaz de Araújo
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Exatas e da Terra
Desenvolvemos o nosso projeto “Labirinto hidrofóbico” nos baseando em
acontecimentos da natureza, pesquisamos algumas plantas e até alguns animais e
notamos que em sua folhas e asas não houve a absorção da água, podemos citar como
exemplos as flores de lótus que se mantêm limpas e secas apesar de um ambiente molhado
e lamacento; as penas das aves; as asas de alguns insetos… Observamos que esta
capacidade de autolimpeza se deve a dois fatores fundamentais: à rugosidade e à estrutura
química da sua superfície. Pretendemos mostrar como estes fatores se conjugam para, de
forma simples, tornar uma superfície hidrófoba. Sabemos que, a água é um dos melhores
solventes na natureza, capaz de dissolver uma infinidade de substâncias, como sais, gases,
açúcares, proteínas, etc. Essa alta capacidade de dissolver substâncias deu à água a
característica de solvente universal. As substâncias hidrofóbicas possuem aversão à água,
justamente por esse motivo elas são insolúveis em água. As moléculas hidrofóbicas
normalmente não são polarizadas, portanto não há atração entre elas e as moléculas de
água, dessa forma não interagem entre si. O objetivo deste trabalho é demonstrar a ação
das moléculas hidrofóbicas em contato com a água. Os materiais que serão utilizados são:
Água, corante, vela, cola branca, tábua, cotonete, palitos de picolé, fósforo e conta-gotas.
O labirinto hidrofóbico é um experimento que consiste na queima da parafina da vela com
a formação da fuligem que é hidrofóbica e impermeável impedindo que a madeira absorva
a água e a repelindo-a por todo o labirinto.
Palavras chave: Natureza, Labirinto Hidrofóbico, Impermeável.
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TSUNAMI
Kauê Campos Araújo, Erick Teodoro Nogueira da Silva, Lucas Andrade de Carvalho e
Adilson de Morais (orientador)
Escola Estadual Rosa Vaz de Araújo
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Exatas e da Terra
Escolhemos este projeto sobre TSUNAMI, por se tratar de um interessante e importante
fenômeno da natureza que pode ser definido como grandes ondas oceânicas geradas por
terremotos ou outros eventos geológicos. O tsunami ou maremoto é uma série de ondas
de águas causadas pelo deslocamento de um grande volume de um corpo de água, como
um oceano ou um lago gigante e conforme pesquisamos ocorrem com frequência no
oceano pacífico. A ocorrência desse fenômeno provoca a invasão de áreas litorâneas por
ondas gigantes que, rapidamente, destroem tudo que encontram. Existem várias causas
dos TSUNAMIS como alguns processos gerados por atividades vulcânicas e o depósito
abrupto de um grande material de rochas ou gelo no mar, considerando que o principal
fator para a formação de tsunami é a atividade tectônica. Nosso interesse nesse projeto,
será a comprovação da veracidade das causas desse monstro gigante e descobrir o que a
natureza e o homem podem fazer para acabar ou amenizar esse processo. Trabalharemos
com exposição de vídeos, cartazes e maquetes, no qual através dos mesmos, explicaremos
as causas e como acontece tal atrocidade. Faremos pesquisas em fontes ligadas,
assistiremos documentários ilustrativos e explicativos sobre tal processo. Temos como
propósito entrar no mundo da geologia, compreender e entender a ciências que estuda a
origem, história, vida e estrutura da terra com seus fenômenos da natureza. Assim
poderemos concretizar com êxito nosso projeto, compreendendo e fazendo compreender,
até conscientizando as pessoas a se preocuparem com a situação atual, procurando
soluções e prevendo um futuro melhor, buscando paz e segurança para a população.
Palavras chave: Natureza, Fenômeno, Vulcão.
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IMPACTOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM
EM BRUMADINHO SOBRE O MUNICÍPIO DE
JUATUBA
Maria Clara Jesus Souza e Ana Carolina Alves Saraiva (orientadora)
Escola Estadual Joaquim Corrêa
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Exatas e da Terra
Barragem de rejeitos é um reservatório destinado a reter resíduos sólidos e água
resultantes de processos de extração de minérios. O armazenamento desses rejeitos é
necessário a fim de evitar danos ambientais. Nas estruturas da construção de uma
barragem de rejeitos é importante a escolha da localização até o fechamento, que deve
seguir as normas ambientais e os critérios econômicos, geotécnicos, estruturais, sociais e
de segurança e risco. Apesar de ter caráter protetivo, notamos nos últimos tempos grandes
problemas envolvendo barragens de rejeitos em Minas. O rompimento da barragem de
Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com
rejeitos de mineração no Brasil. A barragem de rejeitos era controlada pela Vale S.A.e
estava localizada no ribeirão Ferro-Carvão,na região de Córrego do Feijão, no município
brasileiro de Brumadinho. O rompimento resultou em um desastre de grandes proporções,
considerado como um desastre industrial, humanitário e ambiental, com mais de 200
mortos e cerca de 93 desaparecidos,gerando uma calamidade pública. O desastre pode
ainda ser considerado o segundo maior desastre industrial do século e o maior acidente
de trabalho do Brasil. Mesmo estando a 45km de Brumadinho, o município de Juatuba,
por ser banhado pelo Rio Paraopeba, também sofreu impactos decorrentes do
rompimento. Por isso, este trabalho tem como objetivo analisar a influência do
rompimento da barragem de Brumadinho em Juatuba. Será elaborado um embasamento
teórico e bibliográfico através de sites de pesquisa, reportagens e artigos, bem como
entrevistas com a população, responsáveis pelo setor de abastecimento e qualidade de
água da Copasa e profissionais da área de meio ambiente da Prefeitura Municipal de
Juatuba. Espera-se com este trabalho mostrar que um desastre ambiental pode impactar
diretamente a vida das populações ao seu redor como também as populações a longas
distâncias. Desse modo, espera-se também influenciar as pessoas sobre a importância do
lema "agir localmente, pensar globalmente", um dos pilares da Educação Ambiental.
Palavras chave: Barragem, Brumadinho, Juatuba.
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DESMISTIFICANDO A TERRA PLANA
Gabriel Arthur Vicentini, Maria Clara Mendes Corrêa e Matheus Wilhen de Oliveira
Glicério (orientador)
Escola Municipal Maria José Campos Dias
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Exatas e da Terra
Haja em vista as grandes desinformações científicas que tem tomado grandes proporções,
como por exemplo o movimento anti-vacina (que acredita que vacinas fazem mal) e o
terraplanismo (que acredita que a Terra é plana e não esférica como acreditado),
decidimos desenvolver um trabalho baseado nessa desinformação provocada por alguns
grupos, vinculados por mídias sociais. Dessas mídias retiramos alguns argumentos que
são usados por eles, inclusive a falsa gravidade, para debater e desmistificar baseados
cientificamente e apoiados em alguns experimentos. As ideias do terra planismo sempre
existiram no consciente humano desde as civilizações antigas, algumas crenças e
interpretações de escritos religiosos, mas após astrônomos e filósofos como: Nicolau
Copérnico, Isaac Newton, Galileu Galilei e Aristóteles apresentarem experimentos e
teorias que vão contra essa ideia, somado a confirmação feita por Fernão de Magalhães,
após a primeira circunavegação, essa ideia perdeu força, porém nos últimos tempos pela
facilidade com qual a informação podendo inclusive ser incoerente, mentirosas e “Fake
news” circulam por meio da internet, essa ideia vem ganhando milhares de adeptos
comprovadas pelo Ibope de páginas do Facebook, comentários, visualizações do Youtube
entre outros. Nosso objetivo foi apresentar teorias e experimentos que possam comprovar
a incoerência das informações apresentadas por essa teoria, para evitar a desinformação.
Por meio do desenvolvimento de uma base científica e experimentos simples podemos
desmentir a terra plana, de forma que, com os métodos apresentados seja possível a
observação cotidiana da forma esférica da terra, sua gravidade assim como de outros
corpos celestes e como isso pode influenciar na nossa vida e nosso cotidiano.
Palavras chave: Terraplanismo, Terra Plana, Planeta.
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"COZINHANDO" A FÍSICA
Klara Fortes Monteiro, Rafael Henrique Pimentel Lobato, Giovanni Miranda da Silva e
Eduardo José Brandão Gonçalves (orientador)
Colégio Estadual Manoel Antônio de Castro
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Exatas e da Terra
Este projeto tem como finalidade analisar o funcionamento dos fornos: a gás, elétrico e
micro-ondas; seu procedimento físico; além de comentar as curiosidades e superstições
particulares de cada um. O ponto referencial deste, busca a ligação da experimentação à
teoria, o que justifica a análise contida neste trabalho para melhor desenvolvimento das
atividades cotidianas e ampliação do conhecimento acerca da ciência Física. Buscou-se a
análise da eficiência de cada forno, sendo que essa verificação foi feita pelo Teste de
Fervura da Água – TFA, que mostra como resultado o aparelho ideal para as questões
ambientais e economia de tempo. Decidiu-se então destacar o funcionamento dos fornos
mencionados exaltando sua eficiência. E junto à curiosidade sobre a veracidade das
crendices, houve o desejo de entender os princípios físicos de cada aparelho. O método
utilizado seguiu o procedimento de pré-aquecer o forno a gás e elétrico a uma temperatura
de 230°C, em seguida colocou-se o recipiente com água a temperatura ambiente e
observou-se o tempo que a mesma levaria para entrar em ebulição. Para o forno de microondas especificamente apenas inseriu-se dentro do recipiente com água um pequeno
objeto de madeira a de modo evitar o fenômeno do superaquecimento ou ebulição
retardada, que é a fervura da água, sem que haja a formação de bolhas podendo ocorrer
uma explosão. Com base nos dados obtidos através do presente trabalho foi possível
classificar os dispositivos, quanto a sua eficiência e economia, na seguinte ordem: Forno
Micro-ondas, Forno Elétrico, Forno a gás. Tendo em vista esta classificação verificou-se
que o forno ideal é o micro-ondas. Este, no entanto, não é utilizado pela maioria da
população para cozimento e sim aquecimento rápido dos alimentos. Faz necessário então
uma reformulação de alguns hábitos para se buscar meios mais eficientes de realizar o
preparo dos alimentos.
Palavras chave: Cozinha, Forno, Energia.
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PAC-PILHAS2.0: BRINQUEDO EDUCATIVO
Thaís Aquino Teixeira Mendes, Lucas Emanuel Fonseca Luciano, Ketlly Lopes Leite,
Jeruza Paula Furtado Aquino Mendes (orientadora) e Douglas Aquino Teixeira Mendes
(coorientador)
Escola Estadual Nilo Peçanha Escola
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Exatas e da Terra
O projeto Pac– Pilhas 2.0, trata-se da continuidade de um desafio, uma atividade de
investigação e desenvolvimento de um brinquedo educativo, voltado à interação pais e
filhos, bem como conscientização e educação ambiental, sobretudo no que se refere ao
lixo tecnológico, proposto pela professora de física, com intuito de instigar alguns alunos
à pensar, agir e trabalhar em grupo, de forma organizada, valorizando as habilidades
individuais. A primeira etapa (Pac–Pilha/2018) foi bastante desafiadora. As primeiras
discussões estavam relacionadas com a escolha do brinquedo. A equipe optou por uma
réplica do Pac-Men, por ser um jogo que conseguiu ultrapassar gerações, portanto atrativo
para todas as idades. No decorrer do processo grandes dificuldades foram surgindo,
sobretudo ao que se refere a confecção (carcaça) do brinquedo a partir de materiais
recicláveis. Os encaixes, travas e cortes feitos manualmente nem sempre saíam como
esperado. O desenvolvimento do brinquedo foi mais difícil que imaginado e levou os
integrantes a fazer novas pesquisas na área de programação e circuitos elétricos. Os dois
maiores desafios foram inventar um mecanismo que permitisse a pilha cair somente
quando o brinquedo fechasse a boca, e a programação do circuito para contabilizar o
número de pilhas “engolidas”. Apesar dos esforços, um desafio não foi complementado,
a utilização de fonte de energia convencional, a fim de tornar o brinquedo ecologicamente
correto a energia utilizada deveria ser de origem solar, mas dificuldades e escassez de
tempo levou a equipe a optar pela rede elétrica convencional. O sensor de som, também
foi um problema, colocado no interior do brinquedo por algum motivo não funcionava de
forma adequada, sendo necessário uma adaptação externa. Nesta perspectiva o Pac–Pilhas
2.0, tem como objetivo dar continuidade ao projeto Pac–Pilhas buscando correções para
tais erros. Outro aspecto relevante a ressaltar, refere-se a característica social comentada
no projeto, que explora e incentiva a interação pais e filhos, como uma ação necessária à
saúde e bem-estar humano. De maneira geral o trabalho foi enriquecedor os alunos se
divertiram, trabalharam e foram instigados a pensar e criar, puderam colocar em prática
conhecimentos adquiridos nas mais diversas áreas de ensino.
Palavras chave: Pilhas, Brinquedo, Educativo.
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801/2 - ARQUIVO WALL-E: REPENSANDO A
QUESTÃO DA PRODUÇÃO DE LIXO EM
COMUNIDADES PERIFÉRICAS POR MEIO DA
MATEMÁTICA
Yara Soares dos Santos, Gabryelle Ilidia Gomes Rosa, Luiz Felipe do Carmo Nonato,
Ana Paula Santos de Sousa Mesquita (orientadora) e Fábio Júnio Mesquita
(coorientador)
Escola Estadual João Lopes Gontijo
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Exatas e da Terra
O interesse de jovens moradores de duas comunidades periféricas na região metropolitana
de Belo Horizonte, participantes de um Clube de matemática criado para trabalhar a
relação entre a matemática e as atividades do cotidiano, na busca por soluções para a
conscientização das próprias comunidades sobre a produção de lixo e seus impactos é o
mote desta proposta. Partindo de atividades estatísticas, de cunho matemático, sobre o
acúmulo de lixo em uma sala de aula constatou-se a necessidade de repensar a falta de
saneamento básico e, em específico, a larga escala de produção de lixo no espaço escolar
e, consequentemente, nas duas comunidades. Neste contexto, o Clube identificou a
importância de interação entre os campos da matemática, sustentabilidade e saneamento
básico por meio de rodas de conversa. Por isso, com base nos dados iniciais e tais
questionamentos inicia-se uma nova etapa de trabalho: 801/2 -Arquivo “Wall-e”. Nesta
nova fase, objetiva-se investigar como a ausência de saneamento básico em duas
comunidades interfere diretamente na dinâmica escolar dos alunos. Para tal, foram
utilizados como referência os conceitos de cidadania planetária e modelagem matemática.
Este trabalho configura-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa de
natureza descritiva tendo como estratégias metodológicas: o estudo bibliográfico sobre
os conceitos de saneamento básico, descrição e mensuração da produção de lixo no
contexto familiar, pesquisa de campo sobre a produção de lixo na escola e nas
comunidades por meio da produção de dados estatísticos, análise dos dados levantados e,
por fim, a construção de um medidor, carinhosamente batizado “Wall-e” em referência
ao personagem da animação de mesmo nome. Assim, “Wall-e”, foi construído para ser
um medidor que irá aferir a quantidade de lixo produzido e sua relação estabelecida com
consumo e satisfação dando como resultado a auto-estima da escola. Para isso, tanto na
elaboração do “Wall-e” quanto na análise e organização dos dados o conceito de relação
entre grandezas e crescimento e decrescimento da produção de lixo em relação a
satisfação das comunidades, pôde ser explorado, contextualizado e repensado de forma
crítica e reflexiva.
Palavras chave: Educação Matemática, Sustentabilidade, Saneamento Básico.
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ECOTELHADO: SUSTENTABILIDADE E
ECONOMIA LADO A LADO, CRIAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE UMA ECOTELHA
100% RECICLADA UTILIZANDO EMBALAGENS
PET E TETRA PAK
Gustavo Ailton Silva Carvalho, Luigi Machado Silva e Raquel Helena Alves Campos
(orientadora)
Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Exatas e da Terra
Buscando minimizar os impactos ambientais causados pelo homem na natureza, a
sociedade está a cada dia desenvolvendo novas técnicas e métodos que venham reciclar
a maior variedade e quantidade de materiais possíveis. A reciclagem de Polietileno
Tereftalato (PET) e da caixa de leite Tetra Pak é de suma importância no cenário nacional
e mundial, visto que o tempo de decomposição de ambos é muito longo e estes, quando
descartados no meio ambiente, degradam demasiadamente a natureza. Por serem
materiais consumidos em grande quantidade pela sociedade de todo o mundo, o PET e a
embalagem longa vida (Tetra Pak) tornam-se produtos fáceis de serem coletados, e
buscando-se trabalhar com sustentabilidade aliada a custo zero, desenvolveu-se o
presente projeto que foi a criação do ECOTELHADO, onde se produziu um novo objeto
a ECOTELHA, cujo valor econômico foi de R$0,00 (zero reais), pois toda a matériaprima necessária para confeccionar a mesma foi de origem reciclada (garrafas PET e caixa
de leite Tetra Pak). A construção e instalação do ECOTELHADO são tarefas: simples,
objetivas, fáceis de serem realizadas e com um intervalo de tempo rápido de serem
executadas. Além das vantagens econômicas, o desenvolvimento da ECOTELHA traz
consigo benefícios ao meio ambiente pela reutilização do PET e da caixa de leite Tetra
Pak. A reciclagem dessas embalagens gera inúmeros benefícios para o meio ambiente:
diminuem a poluição do solo e a degradação da fauna e flora, por não ser necessário
desmatar e nem queimar florestas para conseguir matéria-prima para esse tipo de telha
que utiliza um terço da matéria-prima necessária à fabricação das telhas de barro.
Palavras chave: Reciclagem, Embalagem, Telhados.
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REUTILIZAÇÃO DAS LONAS DE BANNERS
PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS
ESCOLARES SUSTENTÁVEIS
Fabiana Borges Ribeiro, Giovanna Gonçalves Machado e Raquel Helena Alves Campos
(orientadora)
Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Exatas e da Terra
Um resíduo não é, por princípio, algo nocivo. Muitos podem ser transformados em
subprodutos ou em matéria-prima para outras linhas de produção. Para tanto é necessário
conceber práticas de prevenção à poluição ou utilizar os “3Rs”: Reduzir, Reciclar e
Reusar. Há ainda uma quarta opção (o 4º R), que consiste na Recuperação ou Conversão
Energética do resíduo. Reutilizar é um dos objetivos do conceito dos “3Rs”, que vem
sendo difundido em prol da Sustentabilidade. Atualmente, materiais promocionais
utilizados na área de comunicação visual, como banners produzidos para apresentação
em atividades de Ensino – Feiras de Iniciação Científica e Cultural, informes à
Comunidade Escolar, Desfile Cívico e outras atividades desenvolvidas na Escola
Estadual “Newton Ferreira de Paiva” – e que não têm mais utilidade, não precisam ser
jogados no lixo nem ficarem num canto acumulando poeira e ocupando espaço. É difícil
um evento que ocorra na referida Escola que não utilize banners em suas apresentações
e, ao seu término, todo esse material normalmente vai parar no lixo, e essas lonas
utilizadas vão se acumulando, de ano em ano. Esta é a realidade da Escola Estadual
“Newton Ferreira de Paiva”, localizada na cidade de Santo Antônio do Amparo, no
interior de Minas Gerais, com aproximadamente 18000 habitantes. Imagine em um
evento de médio ou grande porte. Serão milhares de toneladas de lonas usadas que serão
descartadas nos lixões e aterros sanitários das grandes cidades. Esse material, que demora
450 anos para se decompor naturalmente, está ganhando nova utilidade nesta Escola. Os
banners podem ser reaproveitados, num processo que diminui o impacto ambiental gerado
pelo descarte desse material, na natureza. O objetivo do projeto foi a confecção de
Mochila, Bolsa e Pasta Sustentáveis reutilizando a lona dos banners: a ECOMOCHILA,
a ECOBOLSA e a ECOPASTA, são resistentes ao peso e à água, de baixo custo, de fácil
confecção e limpeza, de boa estética e qualidade, flexíveis e confortáveis. Com o
desenvolvido deste projeto buscou-se evitar o acúmulo de banners utilizados para
apresentação de trabalhos acadêmicos, valorizando a reutilização de seus pôsteres em prol
da saúde ambiental.
Palavras chave: Materiais Escolares, Sustentáveis, Lonas de Banners.
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ECOSABÃO: PRODUÇÃO DE UM SABÃO
SUSTENTÁVEL A PARTIR DA ÁGUA
REUTILIZADA E TRATADA DA MÁQUINA DE
LAVAR ROUPAS
Ana Luiza Silva Peixoto, Henrique Santos de Jesus, Rúbia Ribeiro Nogueira e Raquel
Helena Alves Campos (orientadora)
Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Exatas e da Terra
Devido ao aumento populacional e o consequente aumento de demanda por água potável,
o estilo de vida em áreas muito urbanizadas tem sido alterado. Uma das mudanças que
tem acontecido está relacionada ao consumo de água, principalmente no que tange às
fontes alternativas de água. O tratamento e reuso de água cinza tem sido, a cada dia que
passa, um requisito básico para muitos moradores de grandes cidades. Deste modo, o
presente trabalho propôs o tratamento da água das máquinas de lavar roupas, por meio de
um sistema simples, de baixo custo e viável para a produção de um sabão: o ECOSABÃO.
O processo consiste no uso de lã acrílica, sulfato de alumínio e cloro (encontrados em
estabelecimentos de tratamento de piscinas) e óxido de cálcio (encontrado em
estabelecimentos de materiais de construção). Ao final obteve-se um produto incolor e
inodoro, que atende os limites de turbidez, pH e odor, e que seja possível de ser utilizado
para a produção do sabão ecológico, de forma que o desperdício de água potável nas
residências, seja diminuído. Foi desenvolvido o ECOSABÃO, um produto de qualidade,
versátil, econômico e sustentável, com inúmeras vantagens como: limpar e alvejar, dar
brilho às panelas, não ressecar as mãos, desengordurar a louça entre outras qualidades.
Tudo o que se busca em um sabão, a fim de ser acessível e estar em condições eficientes
de ser usufruído com satisfação, é encontrado no ECOSABÃO.
Palavras chave: Água Cinza, Sabão, Sustentabilidade.
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RECICLADO DE TAPITAS APLICADO EM
ARTESANATO
Liz Noemi Ortigoza Benitez, Sara Belen Chavez Aranda e Diana Liz Acevedo Lopez
(orientadora)
Colegio Nacional San Isidro
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Exatas e da Terra
Bem sabemos que o ambiente é um conjunto de componentes físicos, químicos e
biológicos externos com os quais os seres vivos interagem. Levando em conta esse
conceito, percebemos a importância do cuidado que devemos ter com o meio ambiente,
já que nele interagimos nós, os seres vivos. Não é estranho dizer que os seres humanos
estamos deteriorando e poluindo o meio ambiente.A poluição ocorre de diferentes
maneiras, uma delas é a poluição terrestre, que é realizada com o descarte inadequado de
lixo, sendo nós capazes de reciclar e reutilizar esses resíduos.Existem vários elementos
que podem contaminar a terra, um deles pode ser a má disposição das tampas. Esses
elementos têm várias maneiras de reciclá-los, produzindo utilidades e artesanatos que
poderiam melhorar e também iluminar nosso ambiente. O projeto apresentado propõe
uma cadeia produtiva onde toda a comunidade participa, em primeiro lugar, tentar reduzir
o impacto ambiental gerado pelos resíduos sólidos, segundo, aproveite todos os
subprodutos recicláveis, e terceiro, oferecer um espaço para o desenvolvimento das ideias
inovadoras no campo das artes e do desenho em materiais da construção. Pretendemos
alcançar o uso deste material para que as pessoas se conscientizem da ecologia e no futuro
se tornem um meio para resolver o problema da poluição causada por tampas plásticas.
Palavras chave: Reciclagem, Materiais de Construção, Artesanato.
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DESENVOLVIMENTO DE ACESSÓRIO
SUSTENTÁVEL: CONFECÇÃO DE CAPINHAS
PARA CELULARES COM A UTILIZAÇÃO DE
FIBRA VEGETAL
Davi Dias Santiago, Heytor Cunha Rocha, Lavínnia Lagares Mota, Fellipe André Diniz
Prudente (orientador) e Maísa Gonçalves da Silva (coorientadora)
Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Exatas e da Terra
No mundo, existem mais celulares do que pessoas, e estes em sua grande maioria possuem
acessórios, que atendem as necessidades dos consumidores, alguns já são fornecidos
pelos fabricantes, como fones de ouvido, carregador, cabo USB, a capinha de celular não
é um destes elementos. Desta forma, possui significativo mercado, devido a sua
funcionalidade, que pode ser uma questão de proteção e/ou uma questão estética.
Aproximadamente 44% dos proprietários de smartphones, substituem ou adquirem outro
aparelho a cada dois anos, gerando assim uma demanda de adequação ou criação de novos
modelos de capinhas. Devido a resistência e durabilidade, ou seja, a sua tenacidade, a
mesma, geralmente é feita de TPU (Poliuretano Termoplástico), material que quando
descartado de forma incorreta é prejudicial ao meio ambiente, considerando o seu período
de decomposição, que pode chegar a centenas de anos. Dessa forma, a questão de pesquisa
que orienta o trabalho é: “Como confeccionar uma capinha biodegradável que atenda as
recomendações das agências e normas reguladoras?”. O objetivo do projeto consiste em
construir uma capinha para celular, que seja biodegradável, considerando a utilização de
fibras vegetais. A pesquisa estará embasada na revisão bibliográfica de estudos já
desenvolvidos, que fornecerá suporte para definição das fibras a serem analisadas,
amparada nas características de maleabilidade, resistência ao impacto e tenacidade do
produto. A partir de testes com estas fibras, ocorrerá a definição de qual fibra vegetal será
utilizada, atendendo os objetivos pré-estabelecidos. Considerando os princípios da física
de materiais, os testes listados para avaliação da qualidade do produto desenvolvido, são
os de tração e tenacidade. Como resultado deste estudo, espera-se desenvolver uma
capinha de celular que seja resistente e flexível, mas principalmente que apresente as
características biodegradáveis de um produto, aliadas a competitividade de mercado,
atendendo assim os princípios da bioeconomia.
Palavras chave: Biodegradável, Capinha de Celular, Propriedades Físicas da Matéria.

95

Anais da 3ª Feira Mineira de Iniciação Científica
Mateus Leme, 14 a 16 de agosto de 2019

POTENCIALIDADES DA UTILIZAÇÃO DO
GRAFENO: AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE NA
CAPTAÇÃO DE ENERGIA E NA PURIFICAÇÃO
DE ÁGUA
João Emanuel Zilli dos Santos, Arthur Rodrigues Carvalho, Luis Felipe Garcia de
Souza, Caroline Martins Araújo Teles Dias (orientadora) e Maísa Gonçalves da Silva
(coorientadora)
Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Exatas e da Terra
Considerando os avanços e pesquisas recentes, poucos resultados são tão significativos
quanto a descoberta do grafeno, fato este, que o potencial de sua exploração é comparado
pelos cientistas a revolução proporcionada pelo plástico e pelo silício. Este material
possui forma cristalina, sendo um composto do carbono assim como o diamante e o
grafite. Dependendo do seu grau de pureza, este material apresenta algumas
características, por ser quase transparente e extremamente leve, além de ser o material
mais forte já encontrado. O grafeno é uma folha plana de átomos de carbono densamente
compactados em uma grade de duas dimensões, sendo um ótimo conduzir calor e
eletricidade com mais eficiência do que o cobre ou até mesmo o silício. Desta forma,
nesta pesquisa pretende-se investigar o potencial da utilização deste material, sendo a
questão de pesquisa: “Em qual método o grafeno é mais viável, na transformação de
energia elétrica ou na purificação da água?”. A metodologia do trabalho está organizada
no levantamento de pesquisas relacionadas ao grafeno, nas avaliações técnicas sobre o
seu potencial de utilização, bem como reuniões semanais entre pesquisadores e
orientadores. Em 2010, a descoberta da combinação de familiaridade e a facilidade de
isolamento permitiu uma expansão nas pesquisas sobre o grafeno, neste sentido, neste
trabalho, temos como foco a sustentabilidade, amparados nos princípios da biotecnologia
e da bioeconomia, avaliando as possibilidades de utilização desta matéria prima na:
geração de energia, devido ao seu potencial na condução de calor e energia e na
purificação de água, considerando sua estrutura de cristais. Ao final do estudo espera-se
aferir os resultados e analisar qual método é mais viável, quanto a utilização do grafeno,
seja na purificação de água ou na geração de energia. Conclui-se que este projeto
apresenta relevância acadêmica, mas também pode auxiliar a comunidade ou até mesmo
as indústrias, impactando no custo, e na oferta de água e energia para a população.
Palavras chave: Grafeno, Energia, Purificação da Água.
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BIOLARVICIDA:Senna alata NO COMBATE AS
LARVAS DE MOSQUITO Aedes aegypti E Culex
quinquefasciatus
Axel Aredes, Lorena Izabelly da Silva Neto e Eliana Fernandes Furtado (orientadora)
Escola Estadual De Tempo Integral Professora Maria Das Dores Brasil
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Biológicas
O estudo da prospecção do extrato etanólico da Senna alata L (fedegoso) buscou avaliar
a sua eficiência como biolarvicida para o combater a reprodução das larvas dos mosquitos
Aedes aegypit e Culex quinquefasciatus coletadas com armadilhas artesanais nas
dependências da escola. A pesquisa foi realizada em triplicata em época das chuvas e teve
como pressuposto a utilização da técnica de bioensaio como parâmetro CL 50 em 60
minutos no tempo padrão. As larvas vivas submetidas em meio a três concentrações forte
66,66 g/L moderada 50g/L e fraca 33,3 g/L, também testes comparativo com solução de
hipoclorito de sódio e álcool 96% PA,. Foram submetidos aos testes 150 larvas vivas de
Aedes aegypit e 150 larvas vivas de Culex quinquefasciatus. Mediante os resultados as
larvas do Aedes aegypit na concentração forte na e moderada se mostraram significativos
com extermínio de 100% das larvas em uma média de tempo de 54min abaixo do tempo
padrão de 60 minutos e a concentração fraca apresentou resultados adversos onde à
mortandade foi em média de 50%, de larvas em consonância com o tempo padrão. Culex
quinquefasciatus concentração forte (66,66 g/L) obteve-se uma média de 100% de
indivíduo mortos com exposição de tempo padrão de 36 min. abaixo da unidade padrão.
Portanto, a. moderada 50g/L a média percentual de 100% de individuos mortos de tempo
de 48min. e 3 seg. um tempo ainda menor que o padrão. No entanto, na concentraçao
(fraco 33,3 g/L) obteve-se uma média percentual também de 100% dos indivíduos mortos
com um tempo de exposição de 56min. e 6 seg. também ficando abaixo da unidade
padrão. Os resultados alcançados neste estudo mostram que nas dependências da escola
as espécies Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus estão amplamente distribuídas,
revelando assim, as possibilidades de infestação .Apontamos como contribuição o uso do
extrato etanólico do fedegoso (Senna alata L.) e seu potencial para ser utilizado como
biolarvicida, que, por meio de aprofundamento de estudos pode-se contribuir para
direcionar medidas de controle das larvas, que poderão ser utilizadas nos programas já
estabelecidos na vigilância em saúde, principalmente diante do cenário de epidemias de
dengue, Zika e chykungunha, e febre amarela no qual Roraima se encontra atualmente.
Palavras chave: Biolarvocida, Bioensaio, Larvas.
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PROJETO JOVEM CIENTISTA II
Davi Kennedy Oliveira, Juliana Carolina de Melo Carvalho (orientadora) e Juliana Silva
Martins (coorientadora)
Escola Municipal Raul Saraiva Ribeiro
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Biológicas
O Projeto Jovem Cientista consiste no objetivo de atrair os jovens para a escola, por meio
de ações educativas trabalhadas dentro do conteúdo de matemática, lógica, tecnologia,
geografia, história e, em destaque, das ciências biológicas. Tais ações educativas são
responsáveis por mudar a percepção dos estudantes para com a escola e, também, de
ensinar conteúdos de matemática e ciências fazendo com que, além que se divirtam, os
alunos aprendam e se preparem para olimpíadas de âmbito nacional como OBMEP, OBA
e OBC. Também testamos os conhecimentos dos alunos por meio do CCC - Concurso de
Conhecimentos Científicos.
Palavras chave: Ciência, Juventude, Diversão.
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KEFIR: O MANÁ DO CÉU
Isabella Andrade Vidal, Yasmin Asafe Cavalcante Soares e Geisiane Mansia Rodrigues
(orientadora)
Escola Estadual Elias Salomão
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Biológicas
Nos últimos anos o ser humano se preocupa cada vez mais saudável e vaidoso. Com isso
as indústrias têm investido cada vez mais em produtos alimentícios versáteis. Mas as
procuras por alimentos saudáveis tem aumentado cada vez mais. O Kefir é um probiótico
vivo que quando administrado em quantidades corretas se torna um superalimento repleto
de benefícios. A palavra Kefir é derivada do turco, keif que significa sentir-se bem. O
Kefir é um leite fermentado rico em bactérias probióticas que contém leveduras benéficas
que eliminam as bactérias prejudiciais presentes no organismo. As bactérias do Kefir
podem ser cultivadas em casa com segurança,e é fácil de se preparar,pois se assemelha
muito com o iogurte natural. Essa bebida fermentada faz parte da dieta de muitas pessoas
por apresentar vários probióticos que ajudam no emagrecimento.Esse projeto tem como
objetivo principal passar informações sobre esse superalimento. Infelizmente o Kefir é
muito pouco conhecido pela sociedade. E com isso estamos dando por vencidos alguns
problemas do ser humano, como a intolerância a lactose. O Kefir é benéfico para o
intestino para a imunidade, dentre vários outros.
Palavras chave: Natureza, Conhecimento, Benefícios.
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TÉCNICAS VERNACULARES: SABERES
TRADICIONAIS PARA UMA MUDANÇA DE
PARADIGMA
Jonathan Carneiro de Moura, Melissa Amaro dos Santos, Jamile da Silva Rodrigues de
Paula e Cíntia Gonçalves Sombra (orientadora)
Escola Estadual de Educação Profissional Presidente Roosevelt
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Biológicas
A construção civil é essencial ao desenvolvimento do país, sendo responsável por mais
de 2,327 milhões de empregos diretos e indiretos, de acordo com pesquisa do Sindicato
da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) e da Fundação
Getulio Vargas (FGV). Em contrapartida, o setor se caracteriza como um dos que mais
consomem recursos naturais. No Brasil, apropria-se de 75% do que é extraído do meio
ambiente desde a produção dos insumos utilizados até a execução da obra e sua operação
ao longo de décadas. No presente projeto analisaremos as técnicas mais viáveis de
bioconstrução (adobe, superadobe, hiperadobe) e o comportamento de cada um no meio
ambiente, posteriormente, ter um entendimento maior sobre a filosofia de vida das
pessoas que optam viver em casas feitas com essas técnicas. A bioconstrução é uma boa
forma de se construir casas e edifícios, em harmonia com o meio ambiente. O termo
bioconstruções engloba diversas técnicas vernaculares, que tem como característica o uso
de materiais retirados do próprio local da construção, como areia, barro, palha, madeira,
rocha, entre outros, reduzindo os impactos ambientais e os custos de uma residência.
Dentre as técnicas vernaculares, destacam-se o adobe, o superadobe e o hiperadobe.
Observamos em nossas vivências técnicas que a construção sustentável procura, durante
toda sua produção e pós-construção, amenizar os impactos à natureza, reduzindo o
máximo possível os resíduos da construção. É, então, uma forma de diminuir os impactos
ambientais causados pela construção civil. Porém, percebemos que a adoção de técnicas
de construção como as citadas acima depende de uma grande mudança de paradigma,
um despertar para a sustentabilidade. Até lá, pequenas práticas sustentáveis podem ser
introduzidas na nossa sociedade, como coleta seletiva, uso da bacia de evapotranspiração
(BET) em locais onde não há saneamento básico, dentre outras possibilidades
apresentadas pela Permacultura.
Palavras chave: Bioconstrução, Permacultura, Sustentabilidade.

CARBONO ZERO - TOZZI SUSTENTÁVEL
Ana Carolina Barbosa Gonçalves, Beatriz Alvares Baptista, Renato de Souza Mariano
(orientador) e João Antonio Baldo Aydar (coorientador)
Escola Estadual Celso Henrique Tozzi Professor
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Ensino Médio ou Técnico
Ciências Biológicas
Tozzi sustentável tem como princípio minimizar as emissões de dióxido de carbono 345
CO2, com plantio de árvores nativas do Estado de São Paulo, conscientizando a
comunidade escolar sobre a importância da redução do consumo de energia elétrica.
Metodologia: calcular as emissões gás carbônico com a ferramenta (ONG: desafiam –
online), analisando os valores de acordo com a contas de energia dos últimos 36 meses,
divulgando o projeto dentro da escola para os professores, alunos e funcionários,
estimulando a conscientização. Os Resultados averiguados foram: toneladas de gás
carbônico liberados pela escola, cria uma necessidade do plantio de 1052 árvores, as quais
fixam o carbono durante seu desenvolvimento (20 anos). Isso proporciona a projeção de
uma economia em um ano de 5130 (Quilowatt) equivalente à R$ 2250,00, referente 8,33
% deixando as lâmpadas desligadas nos três intervalos da escola (90 minutos) e do
corredor da ala superior. A proposta é ampliar o projeto ao longo dos anos, calculando as
liberações de CO2 do transporte público dos alunos e dos automóveis dos professores,
aumentando o plantio de árvores e divulgando o projeto em outras unidades escolares.
Conclui-se que ações locais de preservação, mudança de postura em relação ao consumo,
conscientização podem melhorar os nossos ambientes com ações pontuais que são de
extrema importância quando somadas às ações globais.
Palavras chave: Sustentabilidade, Energia, Consumo.

A COR DA FOTOSSÍNTESE
Isabela Cristina Silva Gomes, Emanuelli Florenrino Carboneze, Maria Eduarda
Balieiro, João Antonio Baldo Aydar (orientador) e Renato de Souza Mariano
(coorientadora)
Escola Estadual Celso Henrique Tozzi Professor
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Biológicas
O projeto a cor da fotossíntese tem como fundamento a comparação do crescimento de
mudas iluminadas por diferentes cores de luz, ou seja, lâmpadas com diferentes
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frequências e visa integrar as disciplinas de Química, Física, Biologia e fazer uma
observação prática. Para o projeto foram escolhidas mudas de mesmo tamanho e espécie,
feita a reprodução assexuada no Laboratório de Biologia da escola e após isso foi
observado o crescimento e a evolução de cada muda em diferentes frequências de luz,
sendo elas: vermelha, laranja, branca, azul, verde, e luz ultravioleta (negra). Em trinta
dias as mudas foram observadas, regadas com 50ml de água a cada dois dias e um timer
foi instalado para manter as a luzes acesas em um período de doze horas por dia. Algumas
mudas foram plantadas no solo e exposta ao sol para uma melhor comparação quanto ao
crescimento e a eficácia de cada uma das luzes. O solo foi analisado para verificar se
estava adequado para o plantio. Com as observações e anotações foi possível verificar
que as luzes azul, verde e ultravioleta não obtiveram sucesso quanto ao crescimento e
evolução das mudas enquanto as luzes vermelha, branca e laranja obtiveram sucesso
comparadas às mudas de controle e elas cresceram. Foi concluído que é possível plantar
utilizando luz artificial se a cor da luz for adequada quando comparada ao espectro ideal
necessário para a fotossíntese e o projeto ajudou muito na integração das disciplinas de
Ciências da Natureza.
Palavras chave: Fotossíntese, Luz, Cor.
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PRODUÇÃO DE BIOCOURO ATRAVÉS DE
PROBIÓTICOS DO KOMBUCHA
Camila Sangi Lima, Larissa Estefane Souza, Marcos Vinícius Dutra de Araújo, Ana
Carolina Alves Saraiva (orientadora) e Frannyci Fanni Leal Machado Urzedo França e
Araújo (coorientadora)
Escola Estadual Joaquim Correa
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Biológicas
Em todo planeta são mortos cerca de 1 bilhão de animais para a produção de couro. Notase atualmente, uma preocupação com a diminuição do uso de recursos que envolvam
animais e a produção de couro ecológico surge como alternativa a este problema. Apesar
de o couro ecológico a partir do PVC e sintéticos ser o mais comercializado para este fim,
gera prejuízos ao meio ambiente por utilizar recurso não renovável. Desse modo, a
utilização do biofilme de Kombucha, um probiótico chinês, como matéria prima para a
produção de biocouro pode significar um avanço na tecnologia de produção de materiais
sustentáveis. Este trabalho tem como objetivo confeccionar couro através do scooby,
biofilme formado a partir de probióticos do Kombucha. Para isso foi necessário uma
pesquisa bibliográfica relacionada a composição do Kombucha e suas aplicações. Além
disso, conseguimos a “mãe do Kombucha” (scooby) através de doação e induzimos o
crescimento da colônia em chá preto e açúcar demerara dentro de caixas plásticas
transparentes tampadas com tecido. A cultura foi observada até chegar a cerca de 10
milímetros de espessura, sendo retirada do chá, higienizada e colocada numa prensa com
dimensões de uma folha A4. O material foi deixado na prensa até total secagem e foi
submetido a corantes naturais para tingimento. Por fim, produzimos objetos a partir do
biocouro de Kombucha. Espera-se com este projeto, levar informações sobre este
probióticos às pessoas e produzir um material mais sustentável que possa substituir o
couro animal e abrir novos olhares para materiais alternativos que possam ser utilizados
na indústria de moda num futuro não muito distante.
Palavras chave: Kombucha, Biocouro, Probióticos.

103

Anais da 3ª Feira Mineira de Iniciação Científica
Mateus Leme, 14 a 16 de agosto de 2019

CONVIVÊNCIA ENTRE O HOMEM E OS
FELINOS DO BIOMA CERRADO NO PONTAL
DO TRIÂNGULO MINEIRO
Ana Júlia Rodrigues Dantas, Davi Cândido de Oliveira, Sharlize Rezende de Freitas e
Pedro Gilberto Silva de Morais (orientador)
Escola Estadual João Pinheiro
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Biológicas
A devastação do Cerrado tem acontecido em ritmo acelerado, em menos de 50 anos já se
consumiu praticamente 50% de sua área original, levando consigo a extinção de fauna e
flora sem os devidos estudos. Os animais de topo de cadeia alimentar como os felinos
tem sofrido diretamente o impacto dessa devastação. Outro fator que tem vitimado esses
animais é a caça como defesa de rebanhos de criação do homem e também o medo de
ataque às pessoas. Nas Américas e principalmente no Cerrado os maiores felinos são a
Onça Pintada e Onça Parda, esses animais necessitam de grandes extensões para sua
sobrevivência e também de caças variadas, com o declínio da fauna nativa os animais de
criação são uma opção para sua alimentação o que gera conflito entre os produtores rurais
e os felinos. Mensurar a existência de ataque desses animais às criações do homem no
pontal do Triângulo Mineiro, buscar o esclarecimento sobre atitudes a serem tomadas em
caso de ataque. Não existe até o momento é desconhecido, na literatura científica, a
ocorrência de ataques desses animais no pontal do Triângulo Mineiro. Neste trabalho
buscar-se através de questionário mensurar por amostragem a presença de onças na região
e se há ataques a criações domésticas.
Palavras chave: Bioma Cerrado, Preservação, Topo de Cadeia.
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EFEITOS DOS AGROTÓXICOS APLICADOS
EM CANAVIAIS NAS CULTURAS
ADJACENTES
Danielle Moreira da Silva, João Lucas Oliveira de Souza e Pedro Gilberto Silva de
Morais (orientadora)
Escola Estadual João Pinheiro
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Biológicas
O crescimento dos canaviais para produção de álcool e açúcar na região de Ituiutaba-MG,
trouxe consigo as aplicações de agrotóxicos por aviões agrícolas, o que provoca uma
deriva desses produtos, podendo contaminar plantações e áreas de preservação ambiental.
Neste trabalho objetivou-se conhecer um pouco mais sobre a influência do combate aéreo
com defensivos agrícolas nas culturas adjacentes ou marginais aos canaviais, através de
questionário estruturados aplicados a produtores rurais. Questionários estruturados
também foram aplicados a funcionários de órgãos ambientais locais (Instituto Estadual
de Florestas (IEF) e Companhia de Polícia Ambiental da PM-MG) para se conhecer a
atuação dos órgãos para controle e fiscalização dos produtos que possam prejudicar
pessoas e o meio ambiente. O IEF é esclareceu que sua função é mais voltada para outras
atividades, não atuando em defensivos. Para a maioria dos produtores rurais entrevistados
muitas culturas se tornaram inviáveis após a implantação de canaviais, principalmente a
olericultura e fruticultura, provocando a queda de produção e/ou a morte de plantas que
são usadas para alimentação das famílias que moram nessas áreas. As culturas mais
afetadas são o mamão, quiabo, cítricos. Ficou claro pelas respostas dos questionários a
necessidade de maiores estudos para evidenciar as alterações. Além disso é notório a
necessidade de se utilizar equipamentos que propiciem uma menor deriva na aplicação
de defensivos agrícolas.
Palavras chave: Defensivos Agrícolas, Deriva na Aplicação, Pulverizações.
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A EXTINÇÃO DAS ABELHAS E SUA
INFLUÊNCIA SOBRE A HUMANIDADE
Luna Izidório Goulart, Marya Eduarda Oliveira Amorim, Gabriel Henrique de Oliveira
Silva, Jaqueline Franco Borges (orientadora) e Fabíola Cristina Fonseca (coorientadora)
Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Biológicas
Sabemos que as abelhas são as principais polinizadoras da natureza e é por meio da
polinização que os grãos de pólen são transferidos da parte masculina para a parte
feminina, resultando nas sementes que dão origem as frutas e legumes. Conclui- se então,
que são espécies de grande importância para o equilíbrio da vida na Terra, elas possuem
papel chave na manutenção do ecossistema. E este ser tão importante para o planeta está
entrando para a lista de espécies em extinção. Se forem realmente extintas, a produção de
alimentos enfrentará grande dificuldade. As causas desta grande tragédia, se dá pelo uso
de agrotóxicos e pesticidas usados na pulverização,no preparo da terra para o controle e
o combate de pragas e que são cada dia mais usados de forma exagerada e incorreta, o
desmatamento avassalador que destrói o seu habitat natural, as mudanças climáticas e a
poluição, que infelizmente aumenta a cada dia. Todo ser vivo da terra sofrerá grandes
consequências. Para aumentar nossos conhecimentos e ficarmos a par deste problema
dentro da nossa realidade, fizemos pesquisa de campo em hortas no distrito de Serra Azul,
entrevista com agricultor que nos relatou que o fato da diminuição das abelhas aqui na
nossa região infelizmente já é notado. Fomos até a EMATER e entrevistamos também o
agrônomo responsável pela agricultura do nosso município, onde pudemos engrandecer
a nossa pesquisa. Fizemos visitas em apiários onde conhecemos de perto todo processo
do cultivo a extração dos produtos produzidos pelas abelhas e seu grande valor nutritivo.
O trabalho de conscientização se deu no ambiente escolar, onde pudemos lançar mão de
variadas estratégias pra apresentar e conscientizá-los quanto ao problema.
Desenvolvemos atividades lúdicas e direcionadas para que pudessem realmente entender
e se interessar. A intenção era despertar em cada um o interesse pela causa, o que foi
notório durante todo o desenvolvimento, onde foi pertinente os esclarecimentos e
incentivo que podemos e temos que fazer algo para impedir tamanha tragédia. Deve haver
incentivo por parte das políticas públicas para a redução, conscientização e fiscalização
do uso dos produtos químicos nas lavouras, a prática da cultura rotativa, os agricultores
podem cultivar abelhas juntamente às lavouras, aumentando assim a produção e até
mesmo a qualidade do produto a ser colhido, conciliando o ramo dos negócios e aumento
seu lucro. Devemos plantar mais árvores, cultivar mais flores, sermos amantes e
protetores da natureza, podendo até cultivar em casa uma colmeia de abelhas sem ferrão.
Levando assim, o conhecimento e conscientização à todos que participaram, estendendo
a toda população para a causa, levando a cada um a mudança de hábitos e ações.
Palavras chave: Abelhas, Extinção, Polinização.
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A RECICLAGEM DO ÓLEO PARA SALVAR O
MEIO AMBIENTE
Renata Adriana de Oliveira, Marya Fernanda Santiago Resende, Alessandra Simone
Aparecida Martins e Ferreira (orientadora) e Kálica Cristina Santiago (coorientadora)
Escola Estadual Manoel Antônio de Sousa
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Biológicas
Sustentabilidade ambiental é uma palavra que vem do latim, SUSTENTARI cujo
significado vem é CONSERVAR, SUSTENTAR, APOIAR E CUIDAR. Relacionando
tal significado ao meio ambiente, o conceito diz respeito a como o homem deve se
relacionar com a natureza, de modo a manter a exploração saudável dos recursos naturais
pelas próximas gerações. O conceito sustentabilidade está atrelado ao desenvolvimento
sustentável. Onde o homem tem papel fundamental na exploração e conservação dos
recursos naturais. Na busca de melhor preservação da natureza foi realizado um trabalho
de pesquisa sobre a reciclagem do óleo para salvar o meio ambiente, uma vez que o óleo
de cozinha descartado de maneira incorreta poderá contaminar a água, o solo e a
atmosfera. O intuito deste trabalho é mostrar as diferentes formas de reciclagens do óleo
de cozinha, tal como preparo de sabão caseiro, fabricação de tintas, massas sintéticas,
adesivos, ração animal e principalmente no biodiesel. O biodiesel é um biocombustível
produzido a partir de reações de esterificação ou transesterificação de óleos vegetais ou
animais, que servem como substituto do óleo diesel sendo renovável, biodegradável e
menos poluentes. Aprofundando as pesquisas foram descobertos micro e pequenas
empresas no estado que faziam a coleta e a reciclagem do óleo. Através da empresa
RECÓLEO as alunas envolvidas conseguiram um (tambor) para receber os pets de óleo
usado, que posteriormente serão trocados por materiais de limpeza para uso da própria
escola. Conseguiram também outros (tambores) que foram colocados em pontos
estratégicos em nosso município. Este trabalho está contanto com o apoio da população,
gestor da RECÓLEO, escolas, redes sociais e administração municipal. Todos em prol de
uma única causa: SALVAR O MEIO AMBIENTE, através de ações que envolvem
conscientização da sustentabilidade.
Palavras chave: Sustentabilidade Ambiental, Reciclar, Óleo de Cozinha.
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UM OLHAR PARA O LIXO
Luan Alves Ribeiro, Lavínia Proba Alcântara, Mariana de Oliveira Vargas e Renata de
Souza Capobiango Ferreira (orientadora)
Escola Estadual Santo Antônio
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Biológicas
Um dos grandes problemas da atualidade é o lixo. O homem sem se importar coloca o
lixo para o lixeiro, ou o joga em terrenos baldios, resolvendo seu problema de forma
individual e não se importando que as áreas de lixo na cidade estão cada vez mais escassas
e que o lixo nos terrenos baldios pode ocasionar o aumento de animais transmissores de
doenças como ratos, baratas etc... Com base no disposto, resolvemos desenvolver o
presente projeto, que tem por objetivo conscientizar a população através de campanhas e
palestras de que o lixo deve ser separado e reaproveitado, e esclarecer às autoridades
públicas sobre a importância da adesão da coleta seletiva e a reativação da usina de
reciclagem da cidade de Miraí, que atualmente encontra-se desativada. Para a realização
do projeto aplicamos cerca de cem questionários na população, em todos os coletores de
lixo da cidade e no responsável pelo lixo, além disso realizamos entrevistas com a
população e com os garis. O resultado obtido foi o consentimento unânime por parte da
população em relação à necessidade de mudança na coleta do lixo e a reativação da usina
de reciclagem que está desativada há algum tempo. Em nossas redes sociais damos dicas
de como separar o lixo, e o que fazer com lixo orgânico, mostramos também o dia - dia
do lixo na nossa cidade, por meio de fotos e vídeos. No diário de bordo temos pesquisas
que fizemos referente ao lixo, temos o resultado dos questionários aplicados, lá
constatamos também algumas entrevistas que fizemos com a população.
Palavras chave: Melhorar, Lixo, Cidade.
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SUSTENTABILIDADE: SUSTENTE MAIS
Willian Fagundes Silva, Danielly Ramalho Dutra, Vitória Nascimento Souza Alves e
Renata de Souza Capobiango Ferreira (orientadora)
Escola Estadual Santo Antônio
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Biológicas
O trabalho “Sustentabilidade: Sustente Mais” abordou o tema principal e suas divisões:
Sustentabilidade Social, Sustentabilidade Econômica e Sustentabilidade Ambiental.
Diante da ordem mundial de sustentabilidade, na qual devemos reciclar, reaproveitar,
transformar o que já foi utilizado o tema é de suma importância, este trabalho foi
desenvolvido por alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II, orientados pela professora
de Ciências, apresentado ao público que visitou a feira e aos alunos. O objetivo deste
trabalho foi informar e conscientizar e incentivar as pessoas sobre o que é sustentabilidade
e como podemos mudar alguns aspectos do nosso dia a dia e fazer que o mundo fique
mais sustentável. Criamos um aplicativo, que o motivo foi para incentivar às pessoas a
serem mais conscientes sobre o tema e mostrar para as pessoas que a vida sustentável
pode ser uma boa ideia! Nós usamos também um questionário retirado da internet, tipo:
enquete (ISEGNET) em que tinha como resultados quantas terras precisaríamos o
resultado verificado foi: quatro de nível incorreto foi que quatro pessoas estão no nível
correto de acordo com o gráfico, outras quatorze estão na média, e uma outra pessoa
entrevistada está acima da média de acordo com a pesquisa. Nas redes sociais onde damos
dicas e conselhos sobre ser sustentável e o nosso aplicativo tem a mesma funcionalidade,
mas para quem não tem acesso a rede social, o aplicativo aproxima isso, tendo também
calendário de eventos em que nós vamos participar. O nosso projeto agrega informações
sobre a temática Sustentabilidade, analisa atitudes simples e cotidianas para o bem-estar
da população.
Palavras chave: Sustentabilidade, Ciências Biológicas, Modo de Vida.
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MEMBRANA DE ABSORÇÃO RIGOROSA II
Pedro Augusto Dias Doleske, Vinicius Vargas de Castro (orientador) e Greice Conrad
Rodrigues Sedrez (coorientadora)
Colégio São José
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Biológicas
Com a disciplina de química no oitavo ano, foi desenvolvido a proposta de introduzir com
os alunos a problematização, observação, experimentação e sistematização do conteúdo,
explicando sobre a valorização em relação a sua participação na construção do
conhecimento, fazendo com que a aprendizagem se torne mais significativa, não
limitando o projeto desenvolvido a conteúdos específicos. Este trabalho foi desenvolvido
em conjunto com um aluno e professores, visando ensinar e orientar as pessoas sobre a
problemática da poluição da água e sua questão de reuso, contando com objetivo de
desenvolver uma membrana que auxilia na absorção de óleos prejudiciais a água,
retirando esses líquidos, facilitando a sua reutilização. Acontecendo esse melhoramento
em relação a teoria e prática, apontando para práticas que possam contribuir para um
ensino qualitativo, com resultados, desenvolvendo habilidades e competências, para que
seja possível tomar decisões conscientes como cidadão e profissional do futuro, buscando
tornar-se adultos mais conscientes, mais críticos e mais responsáveis em sua vida futura.
Tudo isso construído a partir de uma consciência ambiental, de acordo com a preocupação
do meio ambiente e a vida sustentável, como deduz o PISA.
Palavras chave: Petróleo, Poluição, Absorção.
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CELUDINHO: UMA IDEIA SUSTENTÁVEL
Biatrice De Leon Cantaluppi e Vinícius Vargas de Castro (orientador)
Escola La Salle Pelotas
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Biológicas
A partir de uma lei sancionada na cidade de pelotas em 2018 que proíbe os
estabelecimentos de fornecerem canudos plásticos. Surgiu então a pesquisa sobre
confecção de canudinhos biodegradáveis. O projeto partiu da recente discussão em aulas
de biologia sobre o descarte de canudos de plástico na natureza e a proibição de sua
circulação. A pesquisa tem por objetivo principal investigar a partir da percepção dos
alunos, preocupados com o meio ambiente e com os impactos do lixo plástico, lançando
alternativas ao canudo de plástico. A metodologia da pesquisa foi de caráter exploratória
e laboratorial, cujo instrumento utilizado foi a matéria prima de celulose na confecção de
canudos biodegradável na forma de criar um utensilio sustentável. O trabalho foi
realizado com alunos de 8° ano do ensino fundamental da escola LA Salle Pelotas-RS.
Palavras chave: Celulose, Ensino Fundamental, Ensino de Biologia.
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O USO DO BAGAÇO DA CANA DE AÇÚCAR
COMO PROPOSTA ALTERNATIVA NA
PRODUÇÃO DE UM BIO-PLÁSTICO PARA
DIMINUIÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES
Victoria Veyda Bonfim Oliveira, Clauderson Souza Oliveira, Lucas Willian Pinheiro da
Silva, Patrícia Mara Silva Gonçalves (orientadora) e Rafael Silva Borba (coorientador)
Escola Estadual João Rodrigues da Silva
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Biológicas
De todo o lixo plástico produzido no mundo, quatro por cento são canudos plásticos que
em sua maioria, são feitos a partir de polipropileno e poliestireno. Além de terem uma
vida útil muito curta, cerca de 10 minutos, causam grandes impactos no meio ambiente,
demoram anos para se desintegrarem no meio ambiente. No desenvolver desse processo,
eles acabam se fragmentando e sendo ingeridos por animais marinhos ocasionando a eles
graves ferimentos ou até mesmo leva-os à óbito. Após pesquisas bibliográficas, levantouse hipóteses de um desenvolvimento de um plástico alternativo, com propriedades
biodegradáveis e de forma natural, que possa ser inserido no mercado. É notório que no
município de Prudente de Morais há uma grande queima do bagaço de cana-de-açúcar
que em contato com o ambiente acaba poluindo o O2, originando resíduos que possuem
propriedades térmicas, construtivas e isolantes. Pensando em tais fatores analisou-se o
potencial do mesmo na produção de um bioplástico constituído da fécula da mandioca
(formação complementar) e glicerina (Consistência) Aplicou-se um questionário no
ensino médio contendo perguntas sobre a sustentabilidade e o conhecimento prévio do
bagaço da cana que apresentou resultados negativos, cerca de 70% dos entrevistados não
possuem conhecimento prévio sobre a sustentabilidade, e a grande maioria desconhece a
produção de cana no município, e os resíduos que a mesma gera. Realizou-se teste de
prateleira com o plástico, que apresentou durabilidade igual ou maior que 72 horas em
temperatura ambiente. Conclui-se que o bioplástico produzido possui resistência em
líquidos e em temperatura ambiente, possuindo maneabilidade para o consumo e
produção objetos materiais.
Palavras chave: Bagaço de Cana, Bioeconomia, Bioplástico.
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ELABORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MODELOS
DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE ANATOMIA
HUMANA NA ESCOLA
Jessica Marques Dionísio, Talita Coeli Dangelis de Aparecida Ramos (orientadora) e
Flavio Gonçalves (coorientador)
Escola Estadual José Evangelista França
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Biológicas
A anatomia humana é uma grande área da Biologia que trata de conhecimentos
relacionados aos diferentes sistemas do corpo humano. A educação em anatomia humana
é imprescindível para compreensão dos aspectos do corpo como um todo e as
transformações ocasionadas pelo ambiente e hábitos cotidianos. No entanto, o processo
de ensino deste conteúdo nas escolas muitas vezes acontece de forma complexa,
fragmentada e abstrata, dificultando a aprendizagem dos alunos. Com isso, existem
formas de aperfeiçoar as metodologias didáticas para a satisfação intelectual do aluno e
do interesse do professor a ensinar o seu aprendiz. Dentre elas podemos destacar o uso de
modelos didáticos, que estimulam a curiosidade e permitem uma melhor visualização e
percepção dos órgãos quando comparados somente ao uso de imagens. Dessa forma, o
objetivo deste trabalho foi elaborar e confeccionar modelos didáticos para o ensino de
anatomia humana no ensino regular a fim de facilitar a aprendizagem dos alunos,
inclusive os portadores de deficiência visual, bem como ampliar o acervo pedagógico da
escola, que não provém de recursos para este fim. O estudo compôs-se da produção de
modelos anatômicos à base de biscuit, que é essencialmente uma massa de modelar de
secagem fácil e um outro modelo feito de feltro. Estes modelos foram apresentados para
a comunidade escolar e foi possível observar que de fato, estes materiais despertaram o
interesse do público e contribuíram para a interação da construção do conhecimento.
Percebemos então que os modelos didáticos feitos dos materiais citados anteriormente se
constitui de uma forma alternativa e lúdica para obter conhecimento sobre anatomia
humana.
Palavras chave: Anatomia, Modelização, Práticas de Ensino.
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SEAWEED PLASTIC: CRIAÇÃO DE UM
PLÁSTICO FEITO À BASE DE ALGAS
MARINHAS (GRACILARIA BIRDIAE), A FIM
DE RETARDAR O PROCESSO DE OXIDAÇÃO
DAS FRUTAS
Maria Isabel Lima Ferreira, Marianna de Araújo Ferreira, Nivea Stefany Ferreira da
Silva, Rosinere Ferreira da Costa Rebouças (orientadora), Ana Isabely Batista de Sousa
Costa (coorientadora) e Bruno Elvis Costa Rodrigues da Silva (coorientador)
Escola Estadual Rui Barbosa
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Biológicas
Oxidação é um tipo de reação química, em que os átomos das moléculas das frutas perdem
os elétrons. Para que os átomos percam estes elétrons, é necessário ter alguém que os tire,
e esse alguém é o “agente oxidante”. De fato, a conservação durante o período que
chamamos “pós-colheita” é de grande importância para que frutas em geral cheguem ao
consumidor sem alterações indevidas em seu valor nutritivo, aspecto e gosto, agentes
externos, como microrganismos depositados em suas superfícies, podem atuar como
verdadeiros parasitas e acelerar consideravelmente esse processo de oxidação.
Preocupados com o grande desperdício das frutas, procurou-se meios para minimizar o
constante processo de oxidação nas frutas. Sendo assim, foram realizadas pesquisas onde
foi possível descobrir que as algas marinhas possuem em sua composição, nutrientes que
são capazes de retardar o processo de oxidação das frutas. Foram realizados testes para a
comprovação de sua eficiência como: testes de oxidação, teste de pH, análise
microscópica e teste de biodegradação. Onde foram adquiridos os seguintes resultados: o
processo de oxidação das frutas foi totalmente retardado. O pH do plástico apresentou
resultado de nível 8, ou seja, alcalino, que neutraliza os ácidos sem que haja a perturbação
de forma extrema das atividades biológicas que nele decorrem. A análise microscópica
mostrou diversas fibras em sua estrutura, que é de extrema importância, pois elas tornam
o plástico mais resistente e flexível. O teste de biodegradação retratou uma degradação
completa no período de uma semana, diferente de outros plásticos que tem uma
durabilidade de, mais ou menos, 450 anos. Após as pesquisas realizadas, fomos
incentivados a realizar testes que seriam necessários para o desenvolvimento de um
plástico biodegradável. Considera-se o resultado da pesquisa positivo, pois é bastante
relevante por possuir um caráter ecologicamente correto e de baixo custo, contribuindo
tanto para as donas de casa, quanto para as empresas agrícolas.
Palavras chave: Algas Marinhas, Oxidação, Biodegradação.
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CONFECÇÃO DE CAIXAS RACIONAIS PARA
ABELHAS SEM FERRÃO COM A UTILIZAÇÃO
DE CONCRETO SUSTENTÁVEL
Bruno Álvares de Melo Silva, Filipe Santana Silveira, Gustavo Braga de Melo, Youry
Souza Marques (orientador) e Maísa Gonçalves da Silva (coorientadora)
Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – ESEBA
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Biológicas
Os insetos são os seres mais abundantes no mundo, dentre esses estão as abelhas que são
responsáveis por muitas funções, no âmbito ecológico, econômico e social. Considerando
o intuito de resolver os problemas ambientais presentes e futuros é necessário (in)formar,
a população, para que a mesma, esteja consciente do que está acontecendo em nosso
planeta, nesse sentido, destaca-se a utilização de uma ação educativa como a Educação
Ambiental (EA). Este estudo utilizará caixas racionais, estas são compartimentos, que
visam contribuir para a organização de todo o processo produtivo na meliponicultura,
otimizando o acondicionamento de colmeias, além de padronizar os ninhos. Ressalta-se
que para a confecção das caixas racionais far-se-á o uso do concreto sustentável, como
forma de substituir elementos tradicionais por produtos naturais ou recicláveis. O
concreto sustentável é produzido a base de concreto Portland e fibras vegetais Logo, a
questão motivadora é: “Caixas racionais feita de concreto sustentável proporcionam um
ambiente adequado para abelhas sem ferrão?”. Como objetivo do trabalho tem-se a
avaliação da potencialidade de utilização das caixas racionais confeccionadas, segundo a
sua viabilidade como o um novo local para nidificação de abelhas. Nessa direção,
pretendemos fundamentar nossas ações na revisão de projetos já desenvolvidos,
ampliando a análise por meio de testes quanto a interferência dos fatores climáticos sobre
o material. Após a coleta de dados e tratamento das informações, considera-se este um
recurso para a discussão da temática EA, tanto por parte da composição do concreto
sustentável quanto pela importância das abelhas, que indiretamente atinge alguns âmbitos
da bioeconomia.
Palavras chave: Abelha sem Ferrão, Concreto Sustentável, Educação Ambiental.
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BIOPLÁSTICO COMPOSTÁVEL: UMA
ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA O
CONSUMO DE PLÁSTICO
Alida Teixeira Souza Silva, Frederico Pires Ferreira, Isabella Bernades Freitas, Maísa
Gonçalves da Silva (orientadora) e Fellipe André Diniz Prudente (coorientador)
Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – ESEBA
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Biológicas
Considerando o consumo extensivo de oito bilhões de pessoas, amparadas em hábitos
relacionados a praticidade, atualmente vivenciamos problemas com o descarte e a não
reutilização e reciclagem de plástico. Deste modo, esta proposta tem como objeto de
estudo o bioplástico, desenvolvido por meio de avanços da bioeconomia e biotecnologia
para minimizar os impactos ambientais causados pelo plástico, que dependendo do tipo
demora de 150 a 450 anos para se decompor. A Pergunta que orienta essa pesquisa é:
“Como desenvolver um bioplástico compostável que possua características similares ao
plástico convencional, principalmente considerando flexibilidade e resistência?”. A
metodologia deste trabalho está amparada na realização de reuniões semanais entre
pesquisadores da Educação Básica e professores orientadores, revisão da literatura,
fabricação do produto, testes físicos de resistência e flexibilidade. Ressalta-se que para
fundamentar a pesquisa, será feita uma investigação sobre os diferentes tipos de
bioplástico (hidrossolúvel, compostável, oxibiodegradável), onde segundo a literatura
disponível, será realizada uma avaliação da modificação dos estudos, ou a criação de um
novo modelo de fabricação de bioplástico compostável. O objetivo geral da pesquisa é
desenvolver um bioplástico compostável o qual será utilizado para criação de material
escolar, tendo como um foco maior as pastas organizadoras de fichamento. Como
resultado desta pesquisa espera se que as investigações e os testes, possibilitem a
produção de um bioplástico compostável, considera-se que esta e outras ações
desenvolvidas pelo grupo visam o desenvolvimento sustentável, e podem possibilitar a
limitação dos impactos ambientais causados pelo autoconsumo de bens e serviços, cuja
matéria prima é o plástico.
Palavras chave: Bioplástico, Plástico, Compostável.
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CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR
PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA
UTILIZANDO BLOCOS ESTRUTURAIS
ECOLÓGICOS
Vinícius Kreutz de Oliveira, Fernanda Souza Abreu, João Vito Jeronimo da Silva,
Altamir Lesck (orientador) e Marilene Kreutz de Oliveira (coorientadora)
Colégio Estadual Militarizado Desembargador Sadoc Pereira
Ensino Médio ou Técnico
Engenharias
A proposição do projeto está num método comunitário de construção de habitações
populares de baixo custo, onde os mesmos proprietários são os construtores e os
responsáveis pela confecção dos blocos estruturais artesanais em local cerca do canteiro
de obras reduzindo assim os valores a serem gastos pela mão de obra de construção,
confecção da maior parte dos itens a serem utilizados na construção. Os blocos estruturais
artesanais a serem utilizados na confecção do baldrame serão do tipo canaleta que
previamente unidos entre si no solo, farão o quadro da casa. Para as paredes, os blocos
estruturais possuirão encaixe macho/fêmea fazendo com que assim os blocos fiquem
travados e fixos. No assentamento entre blocos será usado uma massa polimérica para
assentamento e rejunte de tijolos evitando assim o uso de cimento e areia na confecção
de massa que utiliza mais mão de obra desnecessária além de produzir acúmulos de
sujeira no canteiro de obra. A utilização da massa polimérica para o assentamento dos
blocos estruturais artesanais facilita e agiliza a armação das paredes da construção da
habitação popular e que levando-se em conta o clima do dia e se a equipe de construção
formada de maneira comunitária em ritmo de mutirão, estiver completa, uma vez que o
baldrame esteja cheio, seco e resistente além de que todos os blocos estruturais das
paredes estejam no canteiro de obra, a habitação pode estar com os blocos da cinta
superior em ponto de receber ferragens e concreto no mesmo dia. A mesma equipe
responsável pela construção é a mesma da confecção de todos os blocos estruturais
artesanais, sejam eles do baldrame, das paredes e da cinta superior.
Palavras chave: Construção, Popular, Ecológico.
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CRIAÇÃO DE UMA FERRAMENTA PARA
DIAGNÓSTICO E CONTROLE DE RECURSOS
ENERGÉTICOS
Júlia Beatriz Balbino da Silva, Carmem Veronica Andrade de Paula, Augusto César
Lúcio de Oliveira (orientador) e Bruno Rafael Ferreira Souza Barbosa da Silva
(coorientador)
IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Ensino Médio ou Técnico
Engenharias
Tendo em vista a necessidade de desenvolver habilidades e aprimorar os conhecimentos
dos alunos e servidores do IFAL no campus Arapiraca, bem como a inevitabilidade de
desenvolver um sistema de economia de energia, água e papel, torna-se necessária uma
análise no consumo, visando a utilização de práticas sustentáveis, assim como levantar o
custo médio dos recursos energéticos e fazer um sistema para se ter um controle. Dessa
forma, é possível viabilizar a utilização sustentável destes recursos, possibilitando assim
a indicação dos fatores para a redução dos mesmos. Acarretando numa compreensão da
importância da sustentabilidade, e por consequência a utilizem de forma que não
prejudique o meio ambiente. Segundo pesquisas realizadas pelo SEEG Brasil nosso país
ocupa a 7º posição no ranking de países mais poluentes do planeta. No ano de 2016 emitiu
2,278 bilhões de toneladas brutas de gás carbônico (CO2e) contra 2,091 bilhões em 2015.
Esse aumento nos leva a pensar que deveríamos nos conscientizar se estamos utilizando
da forma correta os recursos que o meio ambiente nos oferece. Vendo que as escolas têm
um elevado consumo e que seria o lugar onde podemos conscientizar não só os
colaboradores, mas também aos alunos, dessa forma, se torna o local adequado para a
realização de atividades e palestras com temas voltados a natureza onde iremos ensinar
atitudes que possam diminuir cada vez mais o impacto e a destruição do meio ambiente.
O sistema terá a geração de tabelas e gráficos e irá mostrar o total de consumo, total de
emissão de gases do efeito estufa e as formas de como podemos diminuí-las, como por
exemplo, quantas árvores serão plantadas para suprir esses gases poluentes. Este projeto
tem como finalidade conscientizar e mostrar o quanto as escolas estão sendo poluentes e
como isso pode ser reduzido através de ações sustentáveis. Serão realizadas coletas dos
dados de consumo das escolas, promoção de um evento de conscientização, mostrando
se a escola está ou não com um alto consumo, e posteriormente apresentar as formas
corretas de consumo e a consequência do consumo elevado, e a inserção no sistema.
Palavras chave: Recursos Energéticos, Sustentabilidade, Redução de Gastos.
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LIXO ORGÂNICO: EFICÁCIA E
SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA
Vitor de Souza Andrade e Marlene Aparecida de Carvalho (orientadora)
Colégio Franciscano Santo Inácio
Ensino Médio ou Técnico
Engenharias
Primeiramente, é importante salientar que serão abordadas duas problemáticas, sociais e
ambientais. (excessiva produção de lixo e exorbitante gasto de energia elétrica),
considerando não só a grande contribuição dos dejetos animais, como também o material
orgânico desperdiçado diariamente. Propõe-se unir o lixo orgânico com dejetos de
animais para a produção sustentável de energia elétrica, o que reduzirá,
significativamente, impactos ambientais. Com o intuito de preservação e economia,
procurou-se estudar metodologias a serem aplicadas, como um biodigestor anaeróbico,
aparelho capaz de degradar a matéria orgânica e gerar o gás metano (CH4), além de ser
usado como fonte de combustível alternativo. Com a diminuição dos impactos causados
pelo desperdício de lixo e a mitigação dos gastos desnecessários com energia elétrica, é
possível vislumbrar um futuro sustentável para o planeta terra. Na prática, foi utilizado
um inversor de tensão para conversão de energia elétrica continua de 12 volts, para
corrente alternada de 110 volts com 1000 watts. Constatou-se que um gerador de energia
construído com um motor de motosserra e um magneto de moto possui um bom
rendimento para produzir energia elétrica, apenas utilizando o biogás (CH4) como fonte
de combustível alternativo, e estocar a energia elétrica produzida em uma bateria
automotiva de 12 volts com 60 amperes. Portanto, é plausível afirmar que, com esse
trabalho, que parte da utilização de materiais de baixo custo, é perfeitamente possível
desenvolver um sistema de produção de energia elétrica que não traga gastos nem danos
à natureza, sendo assim, sustentável. No desenvolvimento do projeto, poder-se-á alcançar
os objetivos pré-definidos.
Palavras chave: Sustentabilidade, Economia, Lixo Orgânico.
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TEACHER PIKACHU
João Vitor Santana Lopes, Lucas Gabriel Oliveira Silva, Matheus Silva Reis e
Walysson Cunha Brito (orientador)
Escola Estadual Celso Machado
Ensino Médio ou Técnico
Engenharias
INTRODUÇÃO: Com a crise hídrica no Brasil, é essencial que os consumidores sejam
conscientizados para se policiarem quanto ao consumo de energia elétrica, evitando
desperdício e gastos desnecessários que resultem em um possível racionamento.
OBJETIVO: Pensando em uma alternativa para auxiliar nessa conscientização, decidiuse que seria melhor educar as crianças desde cedo, para que elas tenham consciência da
importância do consumo racional de energia elétrica. A partir daí, surgiu a ideia de utilizar
a tecnologia de sinais de trânsito na temporização de equipamentos elétricos, gerando um
auxílio aos pais na educação de seus filhos. METODOLOGIA: Consiste na criação de
um equipamento de temporização de energia elétrica, para delimitar a utilização de um
aparelho elétrico pela criança. A montagem é composta de uma tomada para entrada de
energia, dois temporizadores, três lâmpadas nas cores verde, amarela e vermelha, e uma
tomada de saída de energia, além de um disjuntor, fusíveis e fios. Um exemplo seria os
pais determinarem o uso de uma televisão por uma hora, nesse sistema, os primeiros 50
minutos de utilização de energia, a luz verde fica acesa, indicando que está dentro do
tempo de consumo. Nos 10 minutos finais, a luz amarela se acenderia, para informar que
o tempo está acabando e que a criança desligasse o equipamento. Após o prazo de uma
hora, a luz vermelha se acende e, automaticamente, interrompe-se a energia do aparelho,
não permitindo que se ultrapasse o limite de tempo estipulado pelos pais. O equipamento
é voltado para crianças de baixa idade, o que é essencial para que aprendam a utilizar
racionalmente energia elétrica desde o início de sua infância. RESULTADOS
ESPERADOS: Espera-se, que os pais tenham um aliado na educação e conscientização
de seus filhos para o consumo de energia elétrica. Assim, as crianças teriam, desde o
início de sua infância, a percepção da importância dos recursos naturais. CONCLUSÃO:
Conclui-se que esse equipamento, produzido em escala comercial, poderá ter adaptações
e novas tecnologias, para que se tenha um produto ajustável a diversos aparelhos elétricos.
Assim, pode-se ter uma nova geração mais consciente e interessada em um futuro melhor
para o planeta.
Palavras chave: Economia, Energia, Auxílio.
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POSTE FOTOVOLTAICO
Bianca Rafaela Maia Faria e Felipe Fernandes (orientador)
Escola Estadual Monsenhor Domingos
Ensino Médio ou Técnico
Engenharias
A demanda por energia elétrica tem crescido gradualmente nos últimos anos, mas vários
lugares ainda sofrem com a falta de iluminação pública. A ineficiência do poder público
coloca a população por vezes em situações de vulnerabilidade, mesmo com as altas taxas
praticadas pelas companhias energéticas, a iluminação nos espaços públicos é um
problema grave no município de Divinópolis-MG. A partir da constatação de que existem
vários locais com deficiência na iluminação, como praças, escolas (cuja despesa com
refletores é alta) e certas vias públicas, surgiu a questão: como a própria população pode
desenvolver mecanismos para melhorar a iluminação desses espaços públicos, e
consequentemente melhorar a segurança da comunidade? Sabe-se que a luz solar é uma
energia abundante, inesgotável e totalmente limpa, sendo assim, a construção de postes
fotovoltaicos podem ser uma alternativa viável para a solução desse problema. Nesse
sentido, o objetivo do nosso trabalho foi o de verificar a viabilidade da implantação de
postes fotovoltaicos pela própria população em espaços públicos. O estudo de viabilidade
do projeto foi realizado através da aplicação de procedimentos matemáticos e construção
de um protótipo de poste fotovoltaico. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica para
subsidiar a construção do poste, e coletar dados para a pesquisa. Os materiais usados para
a construção do poste foram: placa solar com controlador, 1 Cano PVC 50 mm, 1 joelho
45°, 1 cano 100 mm, 2 reduções de 150/50 mm e 1 T de 50 mm, uma lâmpada de LED,
cola, garrafas PET recicladas, e uma bateria estacionária. O custo total de construção foi
estimado em torno de R$465,00. A placa fotovoltaica utilizada tem vida útil de 25 anos.
Foi constatado que o poste fotovoltaico com a carga total pode durar até 2 dias inteiros
(48h), ou equivalente a 4 noites. Os dados reunidos nesse projeto permitem concluir que
o poste fotovoltaico é uma alternativa viável para a implantação em locais públicos pela
própria população, com baixo custo. Espera-se que a implantação de postes fotovoltaicos
ajude na segurança da população levando luz a lugares públicos não iluminados e também
localidades sem acesso a energia elétrica.
Palavras chave: Iluminação Público, Energia Solar Fotovoltaica, Geração de Energia.
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COMPOSTEIRA NA GARRAFA PET –
REUTILIZANDO RESÍDUOS E GERANDO
ADUBO
Gabriel José Cardoso Ribeiro, Arthur Cézar Moreira de Oliveira, Lavínia Rodrigues da
Silveira, Fernanda Rodrigues Antunes (orientadora) e Laila Cíntia Moraes Ferreira
(coorientadora)
Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia - CAIC
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Engenharias
O projeto Composteira na garrafa PET foi desenvolvido por alunos do 6º e 7º ano da
Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia - CAIC. Ao trabalharmos com o tema de
reciclagem, os alunos questionaram os motivos da geração e destinação dos resíduos
orgânicos de refeitório produzidos na escola. Observando ainda a dificuldade em ter
adubo suficiente para a manutenção do nosso Projeto Horta um laboratório a céu aberto.
Assim levantou-se a possibilidade de trabalhar uma composteira que reciclasse os
orgânicos de refeitório produzidos na cantina, para assim produzir adubo para a horta.
Portanto o objetivo é destinar de forma economicamente viável os resíduos orgânicos, e
conseguir adubo para a Horta de forma constante, além de diminuir o descarte do mesmo
em destinos como aterros sanitários e; ainda promover a reutilização das embalagens de
plástico, no caso o PET(Polietilenotereftalato). O trabalho se deu por aulas teóricas sobre
o tema (3R’s- Reduzir, Reutilizar e Reciclar) e aulas práticas para montar a composteira
em garrafa PET, sendo parte feita na escola, com os alunos do 6º ano e os do 7º ano
receberam orientações e montaram em suas casas. A escolha do PET teve como finalidade
reutilizar esse resíduo tão comum nos descartes e instigar aos familiares e comunidade, a
fim de incentivar a montagem da composteira em suas residências. Os alunos ficaram
interessados na produção da composteira e se atentaram nos produtos da compostagem:
chorume e húmus a serrem utilizados na horta; e uma proposta de se produzir adubo de
forma permanente, evitando assim a falta. A participação da comunidade escolar se deu
pela sensibilização para a criação de hábitos sustentáveis e conscientes o que também irá
auxiliar o município na implantação da coleta seletiva. O desenvolvimento do projeto
possibilitou explorar diferentes estratégias de ensino; a sensibilização ambiental a cerca
da produção e destinação dos resíduos; redução no volume; separação e coleta seletiva de
resíduos produzidos no espaço escolar, podendo ser levado pra casa. O que acreditamos
refletir em economia para o município uma vez que diminui os custos com a destinação
ambientalmente correta dos resíduos visto que a cidade utiliza aterro sanitário privado.
Palavras chave: 3 R’s, Resíduo Orgânico de Refeitório, Húmus.
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DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS
ASSISTIVAS UTILIZANDO UM SISTEMA
EMBARCADO
Ana Flavia Roque Del Ducca, Rafaella Elias Veiga, Michele Andreia Delfino Vilas
Boas, Janine Ameku Neves (orientadora) e Alan de Gois Cesar (coorientador)
Escola Estadual Coronel Carneiro Júnior
Ensino Médio ou Técnico
Engenharias
Em um projeto realizado na Escola Estadual Coronel Carneiro Júnior alunos do primeiro
ao terceiro ano do ensino médio estavam engajados em uma atividade interdisciplinar
juntamente com professoras de química e física e estagiários da universidade federal de
Itajubá. Foram desenvolvidas pesquisas utilizando tecnologias específicas com objetivos
próprios a cada equipe. Portanto, neste resumo está descrito o trabalho realizado por uma
das equipes onde utiliza-se a plataforma Arduino, que é um sistema embarcado no qual
está embutido o microcontrolador Atmega. Este controlador, por meio de um software de
acesso livre, utiliza-se de linguagem C++ de programação para administrar o
funcionamento e/ou a leitura de componentes eletrônicos. No intuito de auxiliar pessoas
com deficiência visual, utilizamos a interface MIT Appinventor 2, uma plataforma online
que permite o desenvolvimento de um aplicativo para sistemas Android. Este aplicativo
utiliza de uma eletrônica básica e interface gráfica para controlar funções específicas
dentro de Smartphones. Atualmente os deficientes visuais enfrentam muitos problemas,
tais como obstáculos nas ruas e calçadas dificultando a sua rotina, portanto se vê
necessário o desenvolvimento de novas tecnologias para auxiliar a vida dessas pessoas.
Tendo isto em mente, visou-se o desenvolvimento de um dispositivo capaz de alertar o
indivíduo quando o mesmo estiver próximo a um obstáculo assim evitando possíveis
acidentes. Nosso dispositivo tem a função de vibrar e alertar a presença de obstáculos,
indicando a aproximação de um objeto e facilitando sua locomoção nas ruas. Desta forma,
buscou-se também substituir a clássica bengala e cães guias por um instrumento mais
prático e menor visando uma melhor mobilidade da pessoa com deficiência. O
desenvolvimento deste projeto trouxe diversas experiências, desde entender as
dificuldades das pessoas com deficiência, assim como o processo de busca por uma
solução. Isto foi benéfico para a consolidação do conhecimento de diversos conteúdos,
uma vez que se utilizou constantemente os conceitos físicos, lógicos/matemáticos em uma
metodologia que foge do tradicional, além de trazer um caráter lúdico à aprendizagem.
Palavras chave: Deficiência Visual, Arduino, Prototipagem.
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SOMBRINHA SOLAR
Estelani da Silva Celestino, Jennifer Barbosa Ribeiro Brito e Ana Carolina Alves
Saraiva (orientadora)
Escola Estadual Joaquim Correa
Ensino Médio ou Técnico
Engenharias
A energia é uma das coisas mais utilizadas pelo ser humano, existindo diversas formas de
produção da mesma, sendo uma das mais importantes, o sol. Utilizando este recurso,
poderíamos diminuir de forma significativa a emissão de CO2 e outros gases lançados na
atmosfera. Mas o sol também pode trazer malefícios à nossa saúde. Refletindo sobre isso,
surgiu a ideia de dar uma nova funcionalidade à sombrinha, construindo o dispositivo
nomeado “Sombrinha Solar”, que através do seu recurso de recarregar eletroeletrônicos
utilizando a energia fornecida por placas solares instaladas em sua superfície, tem por
finalidade estimular o uso da sombrinha, não só em épocas de chuvas, mas também pra a
proteção contra raios ultravioletas. Para a realização do nosso trabalho será necessário
fazer uma pesquisa referencial teórica, baseada em sites, textos acadêmicos etc. Após o
estudo, realizaremos a montagem do dispositivo, utilizando uma sombrinha acrescida de
placas solares colocadas em série no seu revestimento superior, um fio de 1.5 mm passará
por dentro do cabo da sombrinha, que será responsável por transportar a energia gerada
na placa solar a um regulador de tensão com entrada USB instalado na parte inferior da
sombrinha. Para a transferência de carga para um eletrônico é necessário apenas um cabo
USB que se conecte à sombrinha e no aparelho desejado. Desse modo, além de produzir
um dispositivo ("Sombrinha Solar") gerador de energia , tal produto também auxiliaria
na prevenção de doenças causadas pelos raios UV-A e UV-B.
Palavras chave: Energia, Sol, Sombrinha.
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APARELHO URINÁRIO RECICLÁVEL
MASCULINO ADAPTADO
Kethey Lorrayne de Souza Santos, Glauciene Lourdes Justiniano Paula, Emanuel
Rodrigues Costa Rocha, Marilene Pedrosa Vaz de Sousa (orientadora) e Fabíola
Cristina Fonseca (coorientadora)
Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro
Ensino Médio ou Técnico
Engenharias
São diversos os desafios cotidianos encontrados por cadeirantes. Sejam referentes a
própria locomoção onde há limitações quanto a vias, rampas, calçadas em péssimas
condições, falta de guias rebaixadas, inadequadas de lojas e restaurantes e transporte
deficiente. Além disso, há também os desafios sociais, como por exemplo, o preconceito,
o ensino profissional precário e a falta de cuidadores. Outro fator são as trocas constantes
de frauda, uma vez que, os cadeirantes não controlam o esfíncter da bexiga. Ambientes
adaptados as trocas de fraudas são escassos, bem como pessoas que auxiliam nessa troca.
Diante disso, o objetivo deste trabalho é a criação de um aparelho urinário masculino, que
seja reciclável e adaptado, para facilitar o trato urinário mediante a cadeira de rodas.
Justifica-se a criação desse aparelho uma vez que, tal instrumento é capaz de favorecer
os cadeirantes, amenizando problemas sociais e do trato urinário. Além disso, o aparelho
é acessível a maioria, por ser confeccionado com materiais de fácil acesso e reutilizáveis,
proporcionando aos cadeirantes maior autonomia e praticidade. Para a construção do
aparelho, foi utilizado torneira de filtro de plástico e uma mangueira, que foram ligados
a um litro de amaciante que serviu como reservatório, e uma garrafa plástica de 500 ml
que serviu como coletor. O protótipo foi testado em um voluntário cadeirante. Diante de
resultados qualitativos satisfatórios difundidos de forma popular pelo usuário e sua
família, concluiu-se que o aparelho urinário reciclável masculino adaptado é um acessível
facilitador ao trato urinário mediante cadeirantes sendo o próximo passo a criação e
confecção de um aparelho urinário reciclável adaptado feminino.
Palavras chave: Aparelho Urinário, Cadeira de Rodas, Tetraplegia.
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QHA - QUARTO HOSPITALAR
AUTOMATIZADO
Eduarda Vargas dos Santos, Gabriel Drehmer Guidali, Pedro Campos Pelizzaro e Marco
Cesar Sauer (orientadora)
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha
Ensino Médio ou Técnico
Engenharias
Internações hospitalares são de suma importância para a recuperação ou tratamento de
pacientes, e são definidas pela necessidade de hospitalização de, ao menos, um pernoite.
Foram registrados, no Brasil, aproximadamente 11,4 milhões de internações apenas pelo
SUS em 2017, segundo o Ministério da Saúde (2018). De acordo com a mesma pesquisa,
a média de permanência de internação variou de 5 a 6 dias. A tecnologia já chegou ao
âmbito hospitalar auxiliando médicos e enfermeiros, porém é pouco utilizada para
melhorar diretamente a experiência dos pacientes internados nestes locais. Em muitos
casos, sua mobilidade é limitada em seu período de internação, fazendo com que os
mesmos necessitem da ajuda de terceiros para realizar ações básicas de seu cotidiano, que
estavam habituados a fazer, como simplesmente ligar uma lâmpada ou televisão.
Considerando tais pontos, o objetivo do projeto é desenvolver um sistema que realize o
controle de equipamentos dentro de um leito hospitalar através do comando de voz,
proporcionando mais autonomia e conforto aos pacientes com mobilidade reduzida. Uma
Raspberry Pi 3, programada em linguagem Python, é usada como Unidade Central de
Processamento (UCP), e é responsável pela gravação da voz, controle a acionamento das
interfaces. O reconhecimento de voz e interpretação da linguagem são realizados através
da plataforma Wit.ai. Pode-se controlar a iluminação, a altura da cabeceira e pé da cama,
ar condicionado, TV, ventilador e chamar a enfermagem. Para manipular os
equipamentos que possuem controle remoto, como ar condicionado e TV, é utilizado um
transmissor infravermelho. O comando de voz não substitui os comandos manuais, estes
atuam simultaneamente (em paralelo). Foi montada uma maquete com a representação
visual de todos os comandos, e foram realizados testes com diferentes usuários para
comprovar a funcionalidade do sistema. Obteve-se um índice de acerto superior a 94%,
considerado satisfatório para a aplicação.
Palavras chave: Hospitalização, Automação, Comando por Voz.
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GÁSTECH II
Pedro Guimarães de Lima, João Pedro Barretto Florentino, Daniel Ferreira Júnior, Davi
Ferreira Barreto (orientador) e Bruno Cardoso Cezar (coorientador)
Colégio Santo Antônio de Jesus
Ensino Médio ou Técnico
Engenharias
O projeto GásTech é um dispositivo cuja finalidade é atuar na detecção e correção de
vazamentos de gás de cozinha, através de um sensor de gás localizado no registro
regulador e de uma válvula especialmente desenvolvida para o projeto. O gás é uma
substância altamente inflamável, daí sua utilidade em fogões e aquecedores. Uma simples
faísca é capaz de gerar uma explosão e ainda aumentar o risco de um incêndio. Ao
contrário do que muitas pessoas pensam, o GLP (ou gás liquefeito de petróleo, como
também é chamado o gás de cozinha) não tem odor próprio, e o cheiro que sentimos
quando há um vazamento é causado por um produto adicionado ao gás justamente para
que possamos detectar quando há algo de errado. E apesar de não ser tóxico, o gás pode
causar asfixia, já que respirá-lo significa inspirar menos ou nenhum oxigênio. Além dos
riscos mencionados acima, mesmo quando o vazamento é pequeno, ele aumenta sua
despesa com gás, já que o GLP vazado é desperdiçado. Aumentos significativos na conta
de gás ou na frequência de troca dos botijões, portanto, podem apontar para um
vazamento no local. Na válvula projetada foi acoplado um servomotor que, uma vez
sendo detectado o vazamento de gás pelo sensor, acionará o fechamento da mesma,
interrompendo assim o referido vazamento. Em seguida, através de um aplicativo de
celular, o usuário do sistema será informado via mensagem SMS sobre o vazamento
ocorrido e o acionamento do sistema atuando na resolução do problema. Todo esse
processo será executado através do sinal enviado do sensor ao Arduino. O alerta via
celular terá sinalização sonora, vibratória e por meio de símbolos, se tornando assim
totalmente acessível a pessoas não letradas, bem como a portadores de deficiência visual
e/ou auditiva. É importante destacar a facilidade no manejo do sistema no momento da
troca do botijão e de sua viabilidade no que diz respeito aos custos.
Palavras chave: Sensor de Segurança, Vazamento de Gás, Novas Tecnologias.

127

Anais da 3ª Feira Mineira de Iniciação Científica
Mateus Leme, 14 a 16 de agosto de 2019

EASY Q.O: CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE UM APLICATIVO DE QUÍMICA ORGÂNICA
Paulo Henrique Silveira Rafael, Larissa Pacheco Santos, Taynara Aparecida Borges e
Raquel Helena Alves Campos (orientadora)
Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva
Ensino Médio ou Técnico
Engenharias
O presente projeto descreve todo o processo da criação de um aplicativo educativo, que
partiu de uma pesquisa realizada na Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva em Santo
Antônio do Amparo – MG, com alunos do 3º ano do Ensino Médio, os quais encontram
muita dificuldade na disciplina Química e também no conteúdo em estudo: Química
Orgânica, gerando assim um desinteresse muito grande por parte dos mesmos. A solução
que se encontrou foi a criação de um Aplicativo de Química Orgânica, denominado Easy
Q.O, que tem como objetivo facilitar o estudo dos alunos e fazê-los ter mais interesse
nessa matéria, pois a mesma é muito importante para a formação do cidadão e muito
contribuirá para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Para a
construção do aplicativo utilizou-se a versão grátis de uma plataforma usada para criar
jogos: o Construct 2. Para o conteúdo de Química ensinado no jogo, pesquisas foram
feitas na internet, livros didáticos e periódicos, também sob orientações dos professores
da escola. As imagens presentes no aplicativo foram baixadas (todas autorizadas pelo
autor). O App EASY Q.O, além do jogo, possui PDF’s com as matérias de Química
Orgânica: a matéria foi separada em tópicos e colocada em PDF’s, posteriormente
montaram-se os PDF’s, resolveu-se montar os PDF’s pelos pesquisadores, porque
buscou-se desenvolver uma linguagem de fácil entendimento para os estudantes. O App
contará com vídeo-aulas, desenvolvidas pelos pesquisadores. E por fim, o App EASY
Q.O terá uma guia de “curiosidades” que não possuirá apenas o conteúdo de Química
Orgânica, mas de Química em geral. Em relação ao jogo que está no App, os
pesquisadores projetaram fazer 10 fases. Por enquanto o desenvolvimento do EASY Q.O
continua no Construct 2, mas já se têm outras plataformas como Android Studio, Unit 5
ou Catch para posteriores melhorias. Como resultado, espera-se que o aplicativo ajude
tanto alunos quanto professores, usando-se um meio que hoje em dia é bem conhecido e
muito utilizado pelos adolescentes: os smartphones. Enfim, espera-se que o Easy Q.O
faça parte da rotina escolar dos discentes e docentes, e auxilie no processo de ensinoaprendizagem.
Palavras chave: Aplicativo, Construct 2, Química Orgânica.
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COORDENAÇÃO MOTORA ENVOLVENDO
ELETRICIDADE E HIDRÁULICA
Laura Cristina Moreira Braga, Maria Clara Cunha Isidro, Wanívia Laura Ferreira Dutra
e Janaína de Fátima Vargas Silveira (orientadora)
Centro Educacional Fausto Avelar (CEFA)
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Engenharias
Ao longo do seu desenvolvimento as crianças vão estabelecendo relações com o corpo,
com o outro e com o mundo ao seu redor. Este intercâmbio é fundamental para o
desenrolar do seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Os pequenos realizam
movimentos com o corpo, os quais, aos poucos, vão se estruturando e no decorrer da vida,
assumem significado e exercem grande influência no seu comportamento. Antes dos
primeiros aprendizados, o corpo da criança precisa estar organizado, estruturado no
tempo e no espaço. Precisa desenvolver seus movimentos amplos, como correr, saltar,
pular e também seus movimentos finos, tais como desenhar, recortar, amassar – ou seja,
precisam acumular experiências motoras que estruturem sua imagem e seu esquema
corporal: controle, coordenação, conhecimento e consciência do seu corpo. O trabalho
psicomotor, além de auxiliar no desenvolvimento motor e intelectual também auxilia na
estruturação da personalidade das crianças, já que podem expressar seus desejos,
desenvolver suas necessidades e trabalhar suas dificuldades. Por isso surgiu a ideia de
construirmos brinquedos interessantes que poderiam despertar a curiosidade das crianças
e também dos adultos sobre este assunto tão importante. Foram construídos dois
brinquedos simples e fáceis de serem construídos. Um PAC MAN HIDRÁULICO e um
LABIRINTO ELÉTRICO. Ambos estão ligados à física, nas áreas da Eletricidade e da
Hidráulica. Foram construídos com materiais recicláveis e fácil acesso. Houve grande
aceitação por parte da comunidade escolar as crianças ficaram encantadas e não cansavam
de repetir, sempre querendo melhorarem mais e não errar a cada tentativa.
Palavras chave: Coordenação Motora, Eletricidade, Hidráulica.
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UTILIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS
MAGNÉTICAS NA ABSORÇÃO DE PETRÓLEO
DERRAMADO
Ana Caroline Nasaro de Oliveira, Júnia Ciríaco de Castro e Rosana Aparecida Ferreira
Nunes (orientadora)
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Unidade Timóteo
Ensino Médio ou Técnico
Engenharias
O petróleo é um tipo de combustível fóssil de origem animal e vegetal formado
geologicamente há milhões de anos. Sua extração se dá por máquinas montadas em
plataformas fixas ou móveis, que o bombeia de dentro das rochas sedimentares para
navios ou oleodutos. Como consequência, episódios de contaminação ambiental devido
ao seu derramamento nos mares e oceanos tornam-se recorrentes, causando graves
prejuízos à fauna e à flora aquática, além dos malefícios sociais, como para a vida dos
pescadores locais, uma vez que o petróleo é tóxico e impossibilita parte da vida marinha.
Em função disso, torna-se imprescindível soluções para minimização de tais impactos. A
nanotecnologia é uma técnica atual, que vem abrangendo diversas áreas, como a
Engenharia Civil, Medicina e Física, incluindo o magnetismo. A utilização de um
composto de carácter magnético e hidrofóbico, com tendência em se separar da água,
torna-se uma das soluções possíveis para o problema. Neste contexto, de maneira
delimitada, este trabalho tem por objetivo apresentar proposta para absorver óleos
derramados em meio aquoso através de nanopartículas magnéticas. Para isso, serão
realizados testes em laboratório de química, para formação de nanopartículas,
magnetização do petróleo e estudo de sua proporção de solução por litro, necessária para
sanar o problema supracitado. Como resultado, espera-se desenvolver técnica viável, com
menor degradação ao meio ambiente se comparada com as técnicas utilizadas atualmente
e que possa contribuir com a sustentabilidade do planeta, seguindo pelo menos um dos
dezessete objetivos para transformar nosso mundo, de acordo com a iniciativa das
Organizações das Nações Unidas (ONU).
Palavras chave: Nanopartículas, Derramamento, Petróleo.
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POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA: CAPTAÇÃO DA ENERGIA
CINÉTICA CORRELACIONADAS AOS
MOVIMENTOS HUMANOS
Clara Cristina de Oliveira, Kenzo Massuda Palhares, Pedro Miguel de Oliveira Baliano,
Débora Regina da Silva (orientadora) e Maísa Gonçalves da Silva (coorientadora)
Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Engenharias
A energia é a capacidade de realizar algo, imprimir ou gerar força em um determinado
corpo, sistema ou substância, geralmente transferida pela aplicação de uma força ao longo
de um deslocamento. A mesma pode ser considerada de origem “limpa” ou não,
dependendo dos processos de geração ou transformação desta energia, mas ressalta-se
que todos os tipos de energia, representam algum tipo de impacto, as fontes de energia
sustentáveis são as que representam o menor impacto para o meio ambiente. O aumento
da população gera uma maior demanda de potencial elétrico, em decorrência disto, ocorre
a necessidade de ampliação tecnológica, considerando outras formas de captação de
energia, que são desenvolvidas pelos avanços bioeconomicos e/ou biotecnológicos. O ser
humano em suas atividades diárias realiza trabalhos, ou seja, transforma a energia
química que resulta do processo de digestão dos alimentos em energia cinética, na forma
de movimento. Se esta energia não é transformada em outra ou captada para ser utilizada,
a mesma se dispersa no meio, sendo assim, a proposta deste trabalho é avaliar o potencial
de captação desta energia e a utilização da mesma para armazenamento em baterias, ou
seja, na transformação em energia elétrica de corrente contínua. Desta forma a questão
que orienta a realização da pesquisa é: “Como transformar a energia cinética do corpo
humano para energia elétrica, e qual o potencial elétrico envolvido?”. A metodologia do
trabalho será a leitura de textos, os cálculos relacionados e a avaliação da captação desta
energia. Como resultado da pesquisa espera-se desenvolver um circuito que capte o
movimento e transforme em energia elétrica, considerando a corrente contínua, para
carregar uma bateria, por exemplo, do celular. Também será feita a análise, segundo o
potencial de geração validando a possibilidade de utilizá-lo como recursos para ciclistas
que trafegam em período noturno, mediante sinalização de localização e mudança de
direção, por meio de placas luminosas desenvolvidas com o recurso do “Lylipad”.
Considera-se, que o projeto possui impacto positivo na sociedade, pois o mesmo pode ser
utilizado como forma de economizar energia, além de evitar acidentes com carros ou
outros ciclistas.
Palavras chave: Energia Cinética, Potencial Elétrico, Energia Limpa.
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OS PODERES DA BANANA VERDE
Caio de Souza Domingos, Karoline da Silva Ribeiro, Ozanira Lima dos Aflitos
(orientadora) e Lenir Santos do Nascimento Moura (coorientador)
Escola Estadual Rui Barbosa
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências da Saúde
O projeto “Os poderes da banana verde”, realizado pela turma de 8º ano do Ensino
Fundamental II da Escola Estadual Rui Barbosa, localizada na vila do Taiano na região
de Alto Alegre, foi proposto pelos alunos, a partir da proposta relacionada à semana
Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) para o ano de 2018 baseada na agenda 2030,
a qual trouxe o tema “Ciências para a redução das desigualdades”, estabelecida pela
Organização das Nações Unidas – ONU, e seus 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável – ODS, em particular o ODS 10-Redução das desigualdades o qual pretende
discutir que, a ciência tem um papel fundamental também na redução das desigualdades.
Sendo assim, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e estudo de campo na região a partir
de questionário com perguntas abertas relacionadas ao consumo da biomassa de banana,
bem como os benefícios causados a saúde. Buscou-se conhecer o hábito do consumo de
frutas pelos envolvidos na pesquisa, partindo do principio de que as frutas tem um rico
poder nutritivo; sendo a banana um forte alimento utilizado na mesa da população da
região do Taiano. Objetivou-se conhecer as propriedades e benefícios da banana verde e
sua importância a saúde, assim como algumas doenças as quais podem ser tratadas com
esse produto de medicina alternativa acessível. A pesquisa buscou responder à
problemática: O consumo da biomassa de banana verde pode trazer qualidade de vida
sem riscos a saúde? Quais os problemas de saúde que podem ser tratados com a biomassa?
Os sujeitos participantes foram 34 alunos das turmas do Ensino fundamental II e 20
participantes da mostra realizada na Feira de Ciências da comunidade local. Dos
investigados, 100% não conheciam nem já haviam consumido a biomassa de banana
verde. As principais doenças tratadas com esse produto é a depressão, o colesterol alto, a
prisão de ventre e infecções intestinais. A mostra de ciências teve a apresentação do
procedimento de como produzir a biomassa de banana verde e o experimento de algumas
receitas como o brigadeiro e a tripioca, as quais tiveram como ingrediente de base a
biomassa de banana verde.
Palavras chave: Biomassa, Energia Alternativa, Saúde.
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POMADA CICATRIZANTE FORMULADA A
PARTIR DOS ÓLEOS DE PEQUI (Caryocar
brasiliense) E BURITI (Mauritia flexuosa)
Pedro Henrique de Souza Oliveira, Larissa Vitória Pereira Silva e Valdoiana Brito do
Nascimento (orientadora)
Centro Juvenil de Ciência e Cultura – CJCC
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
O bioma Cerrado, atrás da Amazônia, é a segunda maior formação vegetal do Brasil, com
uma grande biodiversidade. Apresenta árvores com frutos que possuem diversas
propriedades nutricionais e farmacológicas, que podem auxiliar no bem-estar e na saúde
humana. Todavia, ainda é pouco valorizado e conhecido por grande parte da população e
tem sido ameaçado com o constante desmatamento. Destarte, visando a valorização do
bioma e seus respectivos frutos que são pouco disseminados em determinadas regiões do
país, o presente projeto teve como objetivo desenvolver uma pomada para cicatrização de
feridas externas, queimaduras, rachaduras nos pés e hidratação da pele, utilizando dois
frutos nativos, o pequi (Caryocar brasiliense) e o buriti (Mauritia flexuosa). O óleo de
ambos possuem propriedades medicinais dermatológicas que ajudam a manter a saúde
das células, previne o envelhecimento precoce, ajudam na regeneração e na cicatrização
de lesões. As populações tradicionais do Cerrado já utilizam desses óleos no tratamento
de diversas doenças. Por esse motivo, foi feita uma pesquisa com pessoas da comunidade
do Val da Boa Esperança, localizada na zona rural de Barreiras – BA, para analisarmos o
conhecimento sobre o bioma Cerrado os seus respectivos frutos, pequi e buriti. A
formulação da pomada, bem como a análise dos dados foram feitas no Centro Juvenil de
Ciência e Cultura. Após a formulação a pomada apresentou um aspecto cremoso, cor
alaranjada e odor típicos dos frutos. A textura é amena, constante e de bom espalhamento.
Conclui-se que a formulação da pomada trouxe o incentivo e a conscientização das
pessoas, gerando a preservação e valorização do bioma. A próxima etapa da pesquisa,
consistirá em avaliar a ação cicatrizante do produto desenvolvido.
Palavras chave: Cerrado, Buriti, Pequi.
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IT’S TIME: DISPENSADOR DE
MEDICAMENTOS
Larissa Mendes Fortunato, Marina de Sá Moreira, Briner Bathemarque Teodoro, Juliana
Soares de Souza (orientadora) e Adriana Rodrigues Alves Coelho (coorientadora)
Colégio Santa Maria Minas - Unidade Betim
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
Perante a situação vivenciada no dia a dia de pessoas que sofrem com Alzheimer, pessoas
idosas, incapazes de se automedicar ou com outros problemas de esquecimento, além de
pessoas que tomam muitos remédios diariamente, o grupo chegou à conclusão de criar
um aparelho, que servirá como dispensador de remédios, de modo que facilite a
acessibilidade da autonomia para medicação. Ademais tem a função de lembrete, com a
finalidade de memorizar o período que o usuário precisa para tomar o remédio e com a
utilidade de organização. Tal aparelho se chamará “It’s time” (está na hora) e tem o
objetivo de auxiliar o usuário, de forma que dará uma maior autonomia ao cliente, já que
contribui para a autoestima do consumidor, visto que o torna mais independente. Para a
conclusão do projeto, será realizada uma pesquisa e um estudo sobre a fundamentação do
aparelho, isto é a programação da placa Arduino, com o intuito de aprender melhor como
funcionará os sistemas de luz, som e movimento. Além disso, foi realizado um estudo de
como seria a estrutura e formato do produto, assim concluímos que uma caixinha
cilíndrica, com abertura nos meios para abrigar os remédios e com estrutura para led e
saída de som seria o design ideal para agradar os clientes. Dessa forma, esperamos que o
produto tenha uma grande aceitação pelo mercado, mesmo tendo produtos similares ao
nosso, ele será inovador e autêntico, pelo fato do consumidor poder personalizar o seu
produto. Além de possuir um design moderno, compacto e dinâmico.
Palavras chave: Medicação, It’s time, Personalizar.
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CONVERSOR DE VIBRAÇÃO SONORA PARA
DEFICIENTES AUDITIVOS
Ailon Rudy Eufrázio de Souza, Mariana Amaro do Vali, Júlia Monteiro de Morais e
Rubens da Silva (orientador)
Colégio Santa Maria Minas - Unidade Betim
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
O grupo pretende projetar aparelhos que consigam captar as oscilações vocais de bebês
com o objetivo de transmiti-las, por meio de vibrações, para o responsável que é
deficiente auditivo, auxiliando-o no reconhecimento e entendimento dos diferentes sons
emitidos pela criança. Desejamos, portanto, contribuir com o desenvolvimento do
cuidado parental, visto que a maneira como nos relacionamos dependem demasiadamente
do primeiro vínculo humano: com os pais ou responsáveis. Esta interação é extremamente
significativa para a evolução psíquica e ascensão da inteligência emocional, que
determinam, por exemplo, resultados positivos ou negativos na formação social e
educacional. É almejado que o projeto seja estimado e apreciado pela coletividade
científica e social, uma vez que, a proposta facilitará a interação que é fundamental para
a formação adequada de cada indivíduo. Logo, pode-se notar a necessidade desse
protótipo para a comunidade dos deficientes auditivos, assim como, para a concretização
do vínculo indispensável entre o infante e seus pais. Por intermédio de um estudo sobre
propriedades gerais dos aparelhos auditivos humanos, do funcionamento dos distintos
tipos de babás eletrônicas, da projeção das ondas sonoras através das cordas vocais, da
tecnologia do sistema bluetooth, das condições das radiofrequências e dos modelos de
circuitos, podemos ter o conhecimento básico de eletrônica, mecatrônica, análise de
sistemas elétricos para a possível construção dos equipamentos. Após o procedimento
teórico, efetuaremos a fase combinatória (início da prática), o princípio da construção e
seu desenvolvimento; inicialização da fase de testes para, logo, concretizarmos o artigo
tecnológico através do aprimoramento do design físico.
Palavras chave: Oscilações Vocais de Bebês, Deficiente Auditivo, Conversor de
Vibração.
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CAPA PARA CELULAR QUE FILTRA A LUZ
AZUL
Lívia Alves Laranjeira Leocádio de Souza, Bianca Marques Campagnani, Eduarda
Barbosa Terron e Rubens da Silva (orientador)
Colégio Santa Maria Minas - Unidade Betim
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
Nossa proposta é desenvolver um filtro de luz físico com a intenção de minimizar os
problemas relacionados à saúde ocular humana, através de uma “capinha” que impede a
passagem da luz azul-violeta presente na tela dos celulares ou tablets utilizados por grande
parte da sociedade. A capinha está sendo projetada inicialmente para smartphones com
um material emborrachado, que o envolve em 360°, de modo que a parte frontal contenha
a proteção dessa luz, evitando danos como lesões nos olhos humanos e inflamação na
córnea. No entanto, a luz azul-violeta tem menos energia do que a luz ultravioleta, mas é
quase inteiramente não filtrada ao passar pelo olho e atinge a retina. Diante disso, sabese que há necessidade deste problema ser resolvido, já que, parte da nossa sociedade atual
tem acesso à essa luz transmitida pelos celulares, quando se passa longas horas olhando
para o celular, o corpo humano absorve grande quantidade da chamada luz azul-violeta,
que é brilhante e artificial produzida por telas de LED, que atualmente estão presentes na
maioria dos dispositivos. Apesar da luz azul ajudar na concentração durante o dia, à noite
pode ter um efeito extremamente negativo no relógio biológico do corpo de uma pessoa,
o chamado ritmo circadiano. Ao decorrer do trabalho percebe-se que as pesquisas feitas
estão avançando e que o projeto será acessível e com ótimo custo-benefício para todos os
indivíduos interessados, visto que pesquisadores da universidade da Coreia mostrou que
adolescentes viciados nesta tecnologia tem maior chance de sofrer com problemas, como
depressão, ansiedade e impulsividade. Além disso, exames de ressonância magnética
revelaram que a dependência provoca alterações no equilíbrio químico do cérebro.
Palavras chave: Luz Azul-violeta, Tecnologia, Smartphones.
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PULSEIRA COM SENSOR SONORO PARA
DEFICIENTES AUDITIVOS
Arthur Ricardo Freitas Diniz, Arthur Xavier, Maria Clara Batista Andrade e Rubens da
Silva (orientador)
Colégio Santa Maria Minas - Unidade Betim
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
Buscando promover um projeto que possa ser aproveitado em alguma esfera social, nosso
grupo está visando desenvolver uma pulseira que tem como intuito auxiliar no dia a dia
dos surdos e deficientes auditivos. Por terem dificuldade ou incapacidade de ouvir,
constantemente, pessoas com problemas na audição são surpreendidas por situações em
que detectar um som alto é necessário, como: buzinas, alarmes, sirenes, interfones, gritos,
dentre outros. Deste modo, a partir do uso deste dispositivo, o indivíduo poderá
compreender e detectar uma variação de som e assim, ser capaz de tomar alguma medida,
minimizando o número de acidentes. Para a criação do protótipo da pulseira, serão
necessárias noções básicas de programação e montagem de um sistema, além de pesquisas
voltadas para a área de ondas sonoras e tipos de sensores, visto que, para colocar em
prática o projeto, será preciso deter conhecimentos suficientes para sua elaboração. A
partir disso, o grupo tem adotado o método de consulta a professores e orientadores, além
de aprofundar na pesquisa em sites da internet. Sob este viés, nosso grupo espera que de
alguma forma, o projeto possa ajudar e melhorar o modo de vida dos surdos e deficientes
auditivos de forma mais acessível, possibilitando que estes sejam mais independentes e
lhes atribuam mais segurança na realização de tarefas comuns, como sair na rua ou morar
sozinho. Assim, almejamos que todos possam ter acesso a este objeto, visando um meio
para que estas pessoas possam ter uma vida menos limitada e que possam ser inseridas
em âmbitos escolares e de trabalho de forma mais fácil.
Palavras chave: Deficientes auditivos, Ondas Sonoras, Pulseira.
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LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA
“TRADUZIR” BULAS
Luisa Machado Antunes Santos, Gabriel Carvalho Andrade, Lívia Guimarães de Lima e
Adriana Rodrigues Alves Coelho (orientadora)
Colégio Santa Maria Minas - Unidade Betim
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
O projeto consiste em um protótipo de aplicativo que permite a leitura de códigos de barra
de medicamentos, sobretudo os mais consumidos, a fim de disponibilizar informações
acerca dos possíveis efeitos colaterais destes, sem a prescrição médica, através de uma
linguagem dinâmica, tendo em vista a dificuldade dos brasileiros para com a linguagem
científica e, a partir disso, minimizando a problemática da automedicação. Após
identificar esse problema no nosso meio, realizamos uma pesquisa com profissionais do
Colégio Santa Maria em conjunto com a PUC Minas da área da Ciências da Natureza,
tendo como objeto de pesquisa essas medicações, seus componentes e respectivos danos
colaterais a curto e longo prazo e, posteriormente, com a orientação do professor de
informática, um sistema para gerar códigos, ler e exibir os dados. Entretanto, a conclusão
do projeto (a programação do aplicativo), ainda está em discussão e desenvolvimento. O
projeto teve como inspiração o aplicativo "Desrotulando", plataforma que oferece
informações relevantes à respeito de alimentos industrializados, por meio da leitura de
seus códigos de barras. Diante de dados alarmantes como o fato de 1.685 mortes
ocorrerem por uso de cocaína, enquanto a má utilização de medicamentos mata mais de
20 mil por ano, segundo a Associação Brasileira das Industrias Farmacêutica
(ABIFARMA), surgiu a ideia da criação do projeto apresentado. O grupo tem como
principal propósito conscientizar os diferentes segmentos da sociedade, sem nenhum tipo
de exclusão, como acontece atualmente e, gera dependências químicas, imunidade
indesejada a alguns remédios e efeitos negativos em geral precursionados pela
automedicação.
Palavras chave: Bulas, Automedicação, Aplicativo.
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ABRA OS SEUS OUVIDOS
Danielle Lara de Oliveira Coelho, Fernanda de Oliveira Godoi, Júlia Rodrigues
Queiroz, Rubens da Silva (orientador) e Daniel de Moraes Lima (coorientador)
Colégio Santa Maria Minas - Unidade Betim
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
Em um cenário como o Brasil atualmente, carente de maior inclusão para pessoas com
necessidades especiais, surge a necessidade de que a educação aplicada em pesquisa
científica aponte alternativas que promovam melhor qualidade de vida para essa parcela
da população que enfrenta desafios devido à falta de investimentos governamentais e da
iniciativa privada. Diante do exposto, o presente projeto objetiva por construir um
protótipo para auxiliar pessoas cegas na locomoção direcionada. Um “aparelho guia”
semelhante aos modelos de gps ou smartphones com comandos de voz pelo fone de
ouvido. A pesquisa de base para desenvolvimento do protótipo relaciona temas
transdisciplinares
diversos:
circuitos
eletrônicos;
automação/robótica;
arquitetura/urbanismo; biomedicina; bioética e sentidos especiais – audição e equilíbrio.
Os recursos utilizados para construção do aparelho são basicamente uma placa de
processamento eletrônico (arduíno) e seus respectivos sensores e módulos
complementares para reprodução de áudios pré-gravados. A depender da localização do
usuário, os sensores ativam a reprodução automática do áudio específico para cada
situação (aproximação de um obstáculo, rota mais segura para chegar a determinado
destino, etc). A funcionalidade de cada áudio se basearia na necessidade do usuário,
portanto, a medida que o trabalho se desenvolverá para além do proposto inicialmente, é
possível que se acrescente recursos em que se pode inserir pequenas viagens programadas
na memória (como ir da casa ao trabalho, à padaria, visitas guiadas em museus ou espaços
públicos, entre outros). A realização deste projeto está em andamento graças ao apoio e
instrução de profissionais com experiência na área e dedicação dos alunos nas pesquisas
aprofundadas tanto em âmbito social quanto tecnológico. Portanto estamos com boas
expectativas em relação ao êxito do trabalho, tendo em vista que, além colaboração na
mobilidade, ampliará a inserção dos cegos no meio social como exemplo: novas
oportunidades no mercado de trabalho, autossuficiência e a possibilidade de se
locomoverem com maior autonomia no espaço.
Palavras chave: Aparelho Guia, Cegos, Inclusão.
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BOTÃO SOS
Júnia Maria da Silva Viana Mendes, Pedro Sávio Flores Severino, Paulo Sérgio Ribeiro
Sardeiro, Felipe Vitório Lucero (orientador) e Giceli Mujica de Britto (coorientadora)
Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
O grupo observou que acidentes automobilísticos no Brasil são causadores de muitas
mortes e vítimas em geral. Isso ocorre devido a diversos fatores, como exemplo, a
imprudência por parte dos motoristas e a demora para chegada dos socorros. Percebemos
que agir no combate à falta de responsabilidade da população no trânsito seria inviável a
curto prazo, já que promover um projeto de conscientização a nível nacional requer muito
tempo e experiência na área. Diante do exposto, decidimos agir na atuação dos socorros,
visando uma ação mais rápida e eficiente. Criamos então o "botão S.O.S". Este aparelho
fica instalado junto ao airbag do automóvel de modo que ambos são acionados
simultaneamente. O botão possui um sensor de movimento, sinal telefônico e de GPS,
sendo assim, ao ser acionado, realiza uma chamada ao SAMU e a Polícia
Civil/Rodoviária, enviando a localização do acidente para esses órgãos públicos. Além
disso, há um recurso opcional que permite o cadastro de números de contatos pessoais,
como da família, para que esta seja alertada sobre o ocorrido. Para realização do projeto
(construção do protótipo), foi preciso ligarmos um sensor de movimento à placa arduino
e programarmos o código de chamada do botão, para que as ligações de emergência sejam
realizadas. Acresce que foi preciso adicionarmos o chip que informa o sinal de GPS. Após
estas etapas foram realizados vários testes até alcançarmos nosso objetivo de resultado.
Foi possível, através de simulações de colisão, ativarmos o botão que realizou as
chamadas esperadas e enviou a localização via GPS para o celular de um dos integrantes
do grupo que foi previamente cadastrado. Os objetivos do grupo foram alcançados tendo
em vista que o protótipo mostrou eficiência diante das nossas considerações iniciais.
Concluímos que é possível uma real aplicação na realidade atual (promovendo parceria
com as empresas automobilísticas) e melhorias no sistema de socorros.
Palavras chave: Acidentes, Rapidez do Socorro, Botão de Emergência.
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A FALTA DO CONHECIMENTO DA
SOCIEDADE SOBRE OS TRANSTORNOS
DEPRESSIVOS E O SUICÍDIO
Júnia Maria da Silva Viana Mendes, Pedro Sávio Flores Severino, Paulo Sérgio Ribeiro
Sardeiro, Felipe Vitório Lucero (orientador) e Giceli Mujica de Britto (coorientadora)
Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
Atualmente, a depressão é considerada comum, debilitante, e recorrente, envolvendo
diversos seguimentos da sociedade. Representa um sério problema de saúde. A falta da
sociedade em geral é considerada um dos agravantes da alta morbilidade e mortalidade.
Os sistemas diagnósticos atuais que definem que os sintomas de um episódio depressivo
são em grande parte os mesmos desde crianças até idosos, entretanto, os pesquisadores
destacam a importância do processo de maturação na apresentação sintomatológica da
depressão, com características predominantes em cada fase do desenvolvimento. Os
transtornos depressivos têm em comum a presença de humor deprimido, junto de
alterações perceptíveis no Afeto, na cognição e em funções neurovegetativas que afetam
significativamente a vida do indivíduo. Podendo afetar qualquer pessoa em qualquer
período de sua existência. O suicídio é caracterizado por uma ação de autolesão que
resulte em morte, por meio de acontecimentos somados ou até mesmo por meio de um
ocorrido relevante do dia. O que pode ou não ser relacionado a um transtorno depressivo.
Este artigo visa apresentar uma revisão sobre as características da depressão e a maneira
com que esta patologia é vista, relacionando com a construção sociocultural da sociedade,
com o objetivo de contribuir com o esclarecimento desta grave doença.
Palavras chave: Depressão, Suicídio, Psicologia.
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CARTÃO DE VACINA ONLINE
Paloma Estephanie Souza e Felipe Fernandes (orientador)
Escola Estadual Monsenhor Domingos
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
O objetivo do presente trabalho foi o de melhorar a eficiência do programa nacional de
imunização no Brasil, por meio da criação do aplicativo “Cartão de Vacina Online”, que
disponibiliza os registros de vacinação em meio virtual, direto nos aparelhos celulares da
população brasileira, dispensando o uso do cartão impresso. Esse tipo de tecnologia, cada
vez mais difundida e acessível, pode ser uma ferramenta para combater a desinformação
sobre vacinas e facilitar o acompanhamento dos cronogramas de vacinação, evitando
perda de vacinas e consequentemente os índices de mortalidade infantil por falta de
vacinação. O aplicativo tem a funcionalidade de lembrar aos usuários as datas das
próximas vacinas, das campanhas e disponibiliza informações sobre o assunto. Visando
adequar as funcionalidades do aplicativo, foi realizada uma pesquisa de campo no
município de Divinópolis-MG, entrevistando 340 usuários dos serviços de vacinação. Os
resultados indicaram que 71% das 340 pessoas estão com as vacinas em dia, mas é
contraditório o fato deque apenas 36% comparecem quando há campanhas de vacinação.
O que 64% dessas pessoas fazem para ter a vacinação em dia, se não comparecem para
ser vacinadas quando há campanhas? Pesquisamos e percebemos que a vacinação em dia
se trata de doenças mais graves como tétano, difteria, sarampo, rubéola, dentre outras,
ficando outras como a gripe mais restritas aos grupos prioritários. Somente 46% dos
entrevistados afirmaram ficarem sabendo das campanhas de vacinação, e quanto ao cartão
de vacinação impresso, embora 96% afirmem possuí-lo, 52% dizem não saber onde o
mesmo se encontra. Ao ser apresentado o aplicativo Cartão de Vacina Online, 78% dos
340 entrevistados disseram que aprovam a ideia, alegando que não perderiam mais o seu
cartão de vacina e nem as datas das campanhas. Conclui-se que o “Cartão de Vacina
Online” pode contribuir para a melhoria da saúde pública na questão da prevenção de
doenças infecciosas, sendo uma solução viável para o problema da frequente perda de
cartões de vacinação pela população e dos baixos índices de comparecimento a
campanhas de saúde, por falta de conhecimento destas.
Palavras chave: Vacinação, Aplicativo, Saúde Pública.
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PRODUÇÃO DE POMADA CICATRIZANTE A
PARTIR DAS FOLHAS DO BACUPARI II
Brunna Luísa Silva Moreira, Bianca Nurumi Ito, Luana Cristina Santos e Ana Carolina
Alves Saraiva (orientadora)
Escola Estadual Joaquim Correa
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
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 vasta diversidade. Com isso, podemos observar que nele são
encontradas inúmeras espécies da nossa 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, escolhemos
um fruto brasileiro da espécie das Garcinias de nome popular Bacupari. Fruta de origem
Amazônica, mas que pode ser encontrada em todo país e abundantemente no Cerrado.
Em algumas regiões, a planta já é considerada em vias de extinção. A espécie possui
propriedades muito interessantes, como antioxidante, cicatrizante, anti-inflamatória,
antibacteriana, ansiolítica, antiproliferativa, antiproteolítica, anticancerígena, anti-HIV,
antiespasmódica, anticeciptiva, dentre outras, mas que são pouco exploradas, sendo assim
um grande problema, já que possui inúmeras substâncias bioativas úteis e por falta de
conhecimento é desmatada severamente e com isso essas propriedades são simplesmente
perdidas. Sabendo disso, fizemos pesquisas acerca das propriedades e então surgiu o
intuito do desenvolvimento de uma pomada caseira utilizando as folhas do fruto para a
análise da sua propriedade cicatrizante. A fim de mostrar que um fruto tão pouco estudado
possui grande potencial farmacológico. Esperamos com o trabalho valorizar o Bacupari
conscientizando a população de sua importância terapêutica, e contribuir para uma ação
médica relacionada a cuidados com a pele e a cicatrização de feridas com o uso de um
produto vegetal e natural.
Palavras chave: Bacupari, Pomada, Cicatrização.
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LEITE VEGETAL
Ana Laura de Oliveira Macieira, Anna Giulia Resende Santos, Isabella Giulia Araújo
Santos e Creonice Luiza Ferreira (orientadora)
Escola Estadual Elias Salomão
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
A espécie humana é a única, além dos animais domesticados que toma leite depois da
infância. Um hábito que mantemos mesmo sabendo, hoje, que o leite de vaca não faz
exatamente bem à saúde, mas é essencial para saúde dos ossos por conter cálcio. A boa
notícia aos que usam diariamente leite é que é possível produzi-lo com qualquer castanha,
grão ou semente. O objetivo é mostrar que se pode criar novos leites(bebidas) para as
pessoas que tem alergias, intolerância a lactose, veganos (pessoas que não consomem
nada de origem animal) e até mesmo para aqueles que estão de dietas para
emagrecimento, através de qualquer grão, sementes ou frutos. Seja por modismo, gosto
ou necessidade, fato é que muita gente tem aberto espaço na sua alimentação para um
consumo maior de vegetais. E uma das formas de trazer mais desses alimentos para o dia
a dia é apostar nos chamados "leites" vegetais, feitos principalmente com oleaginosas,
como amêndoas e castanhas em geral. O termo correto seria "bebidas", já que leite,
mesmo, é só aquele produzido pelas mamíferas. Mas, no dia a dia, chamamos esses
preparos assim por associação com a cor, em geral bem clara e leitosa. Na esteira dessas
mudanças, muitas marcas vêm oferecendo opções de caixinha, especialmente os
elaborados com cereais, como arroz e aveia. Só que fazer essas bebidas em casa, além de
mais barato, também garante que você saiba exatamente o que está colocando no copo,
ou seja, nada de aditivos. Para fazer os leites vegetais você precisa basicamente de três
coisas: água, sementes e tempo. Alguns especialistas vão além e adicionam grãos e cereais
germinados, verduras, legumes e frutas, produzindo o que chamam de "leite da terra",
como uma vitamina.
Palavras chave: Leite, Vegetal, Alimentação.
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ABACATE E SUAS PROPRIEDADES
Ana Flávia de Araújo Oliveira, Beatriz Thamires do Espírito Santo Silva e Fernanda
Aparecida Resende Ferreira (orientadora)
Escola Estadual Elias Salomão
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
O trabalho foi feito com intuito de mostrar as propriedades gerais do abacate, mostrando
assim os benefícios e malefícios para saúde. Foi realizada pesquisas dentre diversos livros
e sites sobre o assunto. Com os resultados das pesquisas foi constatado que o abacate está
na categoria de (superalimentos) e (supernutrientes), é uma das principais fontes de
gorduras monoinsaturadas, ajuda a resolver problemas do tubo digestivo e do fígado e
contém o tipo de gordura vegetal que combate o colesterol, o ácido úrico e a
arteriosclerose. Foram encontradas diversas receitas nutritivas e saborosas feitas com a
fruta que contém vitaminas C e E, também foram encontradas informações sobre o
abacateiro, as folhas, o emprego das cascas, composição química, uso medicinal e valor
alimentício da fruta. O abacate é o fruto do abacateiro e possui muitas propriedades entre
elas os dez elementos minerais mais importante da natureza, são eles o zinco, sódio,
selênio, cobre, potássio, manganês, magnésio, ferro, fosforo e cálcio. Hoje já existem
alguns remédios naturais feitos com as partes do abacate seja elas juntas ou separadas e
até mesmo a utilização do óleo da fruta. As propriedades do abacate e seus benefícios tem
sido estudada por vários profissionais da área ultimamente. O nosso objetivo com o
trabalho é informar a população as propriedades e benefícios do abacate, podendo assim
tornar a fruta um aliado para a saúde do corpo humano e assim poder mostrar que com os
benefícios oferecidos pelo abacate podemos produzir remédios naturais com a fruta para
algumas complicações no corpo humano, como por exemplo, o controle do colesterol, o
auxílio ao coração, entre várias outras aplicações para a saúde do homem. Ao contrário
do que muitos imaginam, o abacate é sim uma fruta saudável e com vários benefícios ao
corpo humano, podendo ajudar com casos estéticos, até mesmo com casos mais extremos
do nosso corpo.
Palavras chave: Abacate, Superalimentos, Vitaminas.
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NEEM INDIANO – ÁRVORE DA VIDA
Anne Carolline Lucas de Jesus, Ingrid Eduarda Faria de Oliveira Freitas, Vitória
Cristina Rezende de Souza e Creonice Luiza Ferreira (orientadora)
Escola Estadual Elias Salomão
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
Na atualidade, mesmo com todos os avanços em pesquisas, doenças como diabetes,
malária, colesterol alto, câncer, entre outras, têm sido grandes problemas de saúde
pública. Sendo assim, uma das melhores formas de combater essas doenças sem causar
efeitos colaterais e sem o uso de procedimentos extremamente invasivos, tóxicos e que
diminuem a qualidade de vida é conferindo aos pacientes um tratamento mais confortável
através de medicamentos naturais. Azadirachta indica (sin. Antelaea azadirachta, Melia
azadirachta), conhecida popularmente como Neem, tem sido usada por séculos no
Oriente como: planta medicinal (no tratamento de inflamações, infecções virais,
hipertensão e febre), planta sombreadora, repelente,material para construção,
combustível, lubrificante, adubo e mais recentemente como praguicida. Embora os
praguicidas sintéticos ainda sejam o principal meio de proteção às culturas, o uso de
métodos alternativos têm aumentado, em função da necessidade atual de superar
problemas como resistência e redução dos riscos de contaminação ambiental provocados
pelos produtos sintéticos não-biodegradáveis.A procura por compostos naturais com
potencial preventivo e curativo, sem indesejáveis efeitos tóxicos, vem crescendo nas
últimas décadas. Devido à baixa toxicidade e larga distribuição na natureza, o Neem pode
ser considerado como uma valiosa fonte para uso na Medicina tradicional e no
desenvolvimento de drogas modernas. Em geral, os efeitos benéficos de produtos
naturais, como o Neem, podem ser atribuídos a um ou mais compostos fitoquímicos,
incluindo antioxidantes, flavonóides e outras substâncias. O objetivo do presente trabalho
é explorar e demonstrar os potenciais medicinais e farmacológicos do Neem no corpo
humano, através da observação dos efeitos causados pelo uso de extratos de várias partes
da planta, conscientizando as pessoas sobre suas inúmeras formas benéficas à
saúde,auxiliando principalmente no tratamento de alguns tipos de Câncer.
Palavras chave: Neem Indiano, Vida, Benefícios.
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BENEFÍCIOS DA AMORA-BRANCA
Marcelle Nunes de Oliveira Santana, Luis Miguel Pinheiro Rafhael, Gleicilene Resende
Souza Aguiar (orientadora) e Lúcia Nunes de Resende (orientadora)
Escola Estadual Manoel Antônio de Souza
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências da Saúde
Este trabalho fala de uma planta que pode curar e prevenir doenças, o nome dela é amoramiúra ou amora-branca. Suas folhas são compostas, trifolioladas, estípulas, vermelhas,
subuladas com pelos brilhantes na base e adnatas ao pecíolo. Pecíolo e peciólulos,
canaliculados, cerdosos, vermelhos com pelos glanulares e acúleos retorsos. Folíolo
central discolor vernicoso, coriáceo, oblongo, bub-oblongo, elíptico, ovalanceolado, base
cordada ou arredondada, ápice acuminado, bordo glabro, agudamente serredo, com a
parte superior opaca castanho-avermelhada clara e a parte inferior nítida castanhoavermelada ou esverdeada ou acinzentada-escura, com nervuras salientes, apresentando
acúleos retorsos pequenos vermelhos, ao longo da costa média. São plantas heliófita,
encontrada em bordas de mata e como ruderal em áreas de altitude. Os frutos são
consumidos in natura e também usados para geleias. A planta pode ser cultivada
ocasionalmente como ornamental ou frutífera em pomares e jardins. Suas flores são
polinizadas por abelhas. A dispersão é zoocórica. A pesquisa sobre a folha da amoramiúra foi feita devido aos benefícios para a saúde humana. Sendo usada na cura ou
prevenção de várias doenças, como a diminuição da taxa de glicose do organismo,
redução dos sintomas da menopausa, reguladora da flora intestinal, combate a pressão
alta, ajuda a diminuir o colesterol, combate ao câncer, combate o envelhecimento precoce,
previne calvície e é antifúngico, bactericida e antiflamatória, melhora o funcionamento
dos rins e do fígado. Faz bem para os ossos e auxilia no emagrecimento. Com o objetivo
de mostrar os benefícios dessa planta foram feitas pesquisas teóricas e de campo com
entrevistas na comunidade escolar.
Palavras chave: Benefícios, Amora-miúra, Amora-branca.
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ALOE VERA COSMÉTICOS
Fernanda Fátima Da Silva, Katheen Cordeiro Borges Ribeiro, Lívia Monteiro Vilaça,
Janaína Oliveira Silva Lima (orientadora) e Gleicilene Resende Souza Aguiar
(coorientadora)
Escola Estadual Manoel Antônio de Souza
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
Aloe e Vera é uma planta conhecida como babosa, utilizada para muitos fins medicinais.
É uma planta reconhecida com propriedades antibacteriana, cicatrizante, capacidade de
reidratar a pele e o tecido capilar. A Babosa é um excelente nutriente, com proteínas,
vitaminas e sais minerais. Sendo assim ela é usada para diversas situações, além de ajudar
a renovar os cabelos e a pele. A planta pode ser consumida em sucos pomada, cremes,
sendo industrializados ou caseiros. Ela possui propriedades que não deve ser consumida
por mulheres grávidas e durante a lactação, menor de 12 anos, síndrome do intestino
irritável, diabéticos, pessoas com problemas no fígado e doença ou irritação no couro
cabeludo. Poucas pessoas sabem do poder que a babosa tem para o melhoramento da
aparência, sendo capaz de nos ensinar que uma simples planta há grande benefícios.
Palavras chave: Beleza, Creme, Babosa.
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COMO O VIDEOGAME INFLUENCIA A VIDA
DOS JOVENS DE 13 A 17 ANOS
Silvio Augusto Franco, Arthur Gustavo Santos Fernandes, Cauan Frederik Souza Reis e
Marcílio Alves de Oliveira (orientador)
Cooperativa Educacional Nossa Senhora de Fátima - COENSFA
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências da Saúde
O objetivo da pesquisa foi apurar se o vídeo game afeta a vida dos jovens para
compreender o que motivou os ex-alunos da escola E.E Professor Raul Brasil em Suzano
a assassinar seus alunos e funcionários. Obtivemos os dados através de pesquisa realizada
com jovens entre 13 a 17 anos, alunos das escolas do município, e com profissionais do
assunto. Com as pesquisas nas escolas, tabulamos os resultados, com base nos dados
obtidos, foi concluído que o vídeo game não afeta negativamente a vida nem e intelecto
dos jovens de 13 a 17 anos de idade. O que foi observado é que, apesar desses jovens
preferirem jogos tidos como violentos, eles têm consciência de que é apenas um jogo, não
levando as situações vividas no momento da partida para vida real
Palavras chave: Hortaliça, Planta, Benefícios.
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MENINGITE: PREVENIR AINDA É O MELHOR
REMÉDIO
Ellen Caroline de Oliveira Silva e Dênnia Roberta Maria de Oliveira (coorientadora)
Cooperativa Educacional Nossa Senhora de Fátima - COENSFA
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências da Saúde
Esse projeto teve como objetivo levar o conhecimento à população em geral a respeito da
Meningite, bem como, as formas de se prevenir contra essa terrível doença, formas de
diagnóstico e de tratamento. Este estudo apresentou também o índice de infectados nos
municípios de Juatuba, Mateus Leme, Betim, Pará de Minas, Florestal e outros, onde
realizamos pesquisas de campo através de formulário próprio com entrevista feitas com
homens e mulheres de diferentes idades coletando informações sobre o comportamento
da população quanto ao assunto. Também foram realizadas pesquisas em livros, sites e
materiais publicitários, sempre buscando referências de autores com publicações atuais.
A maioria das pessoas têm conhecimento sobre o que é a Meningite, porém, a metade dos
entrevistados desconhecem a forma que a doença é transmitida; quase 50% dos
entrevistados desconhecem os seus sintomas e 43% dos entrevistados desconhecem as
formas de se prevenir contra a doença; 90% dos entrevistados informaram ter
conhecimento de que a Meningite pode atingir indivíduos de qualquer faixa etária e 45%
dos entrevistados conhecem alguém que já contraiu a doença. Dos entrevistados, 85%
têm conhecimento que a automedicação pode provocar o surgimento de novas bactérias
mais resistentes e que o uso indiscriminado dos mesmos deve ser evitado. Após ouvir a
opinião de 180 pessoas de diferentes idades, com grau de formação variado e de diferentes
municípios, percebi que a Meningite ainda é uma doença de pouco conhecimento da
população e muito ainda precisa ser feito para levar informação a quem precisa e juntos
conseguirmos erradicar a doença.
Palavras chave: Prevenção, Meningite, Doença.
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DEF - DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA
FIBROMIALGIA
Bruna Letícia Land, Gabriel Benvenutti Schaab, Marco Aurélio Weschenfelder
(orientador) e Josimar Dias (coorientador)
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
A Fibromialgia é uma Síndrome caracterizada por dores crônicas difusas em até 18 pontos
do corpo e de causa desconhecida. De acordo com a National Fibromyalgia Association,
cerca de 5% da população mundial sofre com esta doença. O tratamento da Fibromialgia
deve focar na redução dos sintomas que envolvem diversos meios de tratamento como
termoterapia, medicamentoso, entre outros. O DEF Dispositivo Eletrônico para
Fibromialgia, que tem como objetivo diminuir a dor causada pela síndrome por meio da
termoterapia, a partir de um dispositivo acoplado ao corpo humano, assim aumentando a
qualidade de vida dos pacientes, uma vez que a dor é amenizada, e por consequência,
diminuindo o uso de medicamentos. O dispositivo que fica acoplado ao corpo humano
gera, temperaturas de até 45°C. Foi desenvolvida a montagem do protótipo com o intuito
de gerar calor a partir de resistores e com isso foram realizados levantamentos
bibliográficos para a escolha de um controlador de temperatura e posteriormente a
montagem do circuito em matriz de contatos. A partir das análises foi escolhida a
plataforma Arduino, também utilizando um aplicativo, que nele podem ser escolhidos
quais pontos serão aquecidos no momento e visualizar a temperatura atual dos pontos. No
mercado os únicos dispositivos semelhantes ao DEF visam aquecer apenas um ponto de
dor causado pela síndrome, enquanto o DEF, abrange todos os pontos. Hoje, o dispositivo
já está finalizado, e pronto para ser utilizado em um paciente, para comprovar sua eficácia
e assim recuperar a qualidade de vida do portador da síndrome.
Palavras chave: Fibromialgia, Dispositivo, Termoterapia.
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O USO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA:
ALTERNATIVA AO TRATAMENTO
CONVENCIONAL DE ÁGUA
Agatha Simeão Vasconcelos, Pedro Gustavo de Souza Rosa (orientador) e Patrícia Mara
Silva Gonçalves (coorientadora)
Escola Estadual João Rodrigues da Silva
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
Diante de estudos e pesquisas realizadas avaliou-se a utilização da radiação ultravioleta
(UV) como método alternativo ao tratamento convencional de água, uma vez que a adição
do oxidante Cloro (Cl) no processo de tratamento pode oferecer riscos à saúde humana
onde o mesmo reage juntamente a ácidos fúlvicos e húmicos presentes em água bruta,
produzindo TMH’s (Trihalometanos) um grupo de compostos químicos formado por
substâncias como o Triclorometano (Clorofórmio) que estimulam a reprodução de células
cancerígenas no corpo humano. Com afins de elaborar uma nova metodologia para a
desinfecção de águas brutas e substituir um tratamento químico (adição de um oxidante)
por um físico (exposição direta a radiação ultravioleta), realizou-se o cultivo de
microrganismos como ação precedente ao tratamento direto. Realizou-se a confecção de
uma estufa bacteriológica com objetivo de proporcionar uma melhor proliferação de
bactérias presentes em amostras de águas distintas (Amostra A: poça d’água; Amostra B:
uma torneira; Amostra C: Uma vala presente na instituição; Amostra D: córrego
localizado no município de Prudente de Morais) onde após o cultivo destes
microrganismos elaborou-se uma câmara de eliminação por luz ultravioleta (UV) emitida
por uma lâmpada fluorescente germicida 15 W de comprimento de onda equivalente a
253,7 nm (nanômetros) em um sistema fechado. Desta forma, a partir da exposição dos
microrganismos à luz ultravioleta obtiveram-se resultados satisfatórios onde pôde- se
observar um dano fotoquímico parcial, levando em consideração alterações na coloração,
crescimento e organização dos microrganismos.
Palavras chave: Água, Trihalometanos, Ultravioleta.
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MULHER
Hanryni Marque de Oliveira, Lara Duarte Gonçalves Martins, Lorena Eduarda
Rodrigues Dias e Pedro Gustavo de Sousa Rosa (orientador)
Escola Estadual João Rodrigues da Silva
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
Você sabe quem foi Marie Curie, Stephanie Kwolek? você conhece quem estudou o
cérebro de Einstein? Se sim parabéns, você faz parte de um pequeno número de pessoas
que conhece grandes cientistas, se não tudo bem! Nosso trabalho sem viés ideológico vem
para demonstrar e trazer ao grande público as maiores mentes femininas conhecidas.
Nosso projeto busca além de trazer a conhecimento das pessoas, busca também encorajar
meninas e mulheres a seguirem seus sonhos por mais difíceis que parecem ser.
Palavras chave: Cientista, Mulher, Marie Curie.
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ESTUDO PRELIMINAR DO CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOÓLICAS ENTRE OS ESTUDANTES DA E.M.S.G.F.,
RECIFE-PE, BRASIL
Anthony Nathan M. F. da Silva, Cláudio Vieira Xavier B. da Silva, Paulo Rique A. S.
de Andrade e Maria Goretti Velosoda Silva (orientadora)
Escola Municipal Sociólogo Gilberto Freyre
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências da Saúde
O álcool é a droga lícita, psicoativa mais consumida no planeta, relacionada a mais de 200 doenças evitáveis
e responsável por cerca de 3,3 milhões de mortes por ano no mundo. O seu consumo, por crianças e
adolescentes cada vez mais precoce e de modo intenso e crescente está associado a uma série de prejuízos
no desenvolvimento da própria adolescência e em seus resultados posteriores que são diferentes nos adultos.
Esses efeitos mais danosos acontecem porque a criança e o adolescente ainda estão se estruturando em
termos biológicos, sociais, pessoais e emocionais, com repercussão na neuroquímica cerebral, em pior
ajustamento social, problemas de escolaridade e no retardo de desenvolvimento de habilidades. A legislação
brasileira proíbe o consumo e a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. O estatuto da criança
e do adolescente por sua vez, tipifica como criminosa a conduta de quem vende, fornece, ministra ou entrega
bebidas alcoólicas ou outros produtos capazes de causa dependência física ou psíquica em crianças ou
adolescentes. Ainda assim, dada a falta de fiscalização, esses menores têm acesso fácil a diversos tipos de
bebidas. Na escola, o resultado desse comportamento negativo influencia no desempenho do estudante, no
abandono escolar, envolvimento em brigas, na assiduidade, na concentração e na diminuição da capacidade
cognitiva. Cabe a escola promover ações no sentido de diminuir a prevalência e o consumo precoce dessa
substância em seus estudantes. A pesquisa foi realizada com os estudantes do 5 ao 9 ano no turno da tarde
da Escola Municipal Sociólogo Gilberto Freyre. Participaram da pesquisa 179 estudantes com idades entre
10 a 17 anos, subdivididos em dois grupos compreendidos, entre 10-13 anos e 14-17 anos. Para a coleta
dos dados empregou-se um questionário padronizada, não identificável com alternativas de marcar “X” ou
responder SIM ou NÃO. O objetivo inicial foi quantificar os estudantes que já experimentaram bebidas
alcoólicas alguma vez na vida. Analisou-se as variáveis: serie, idade, sexo, experimentação, se bebeu nos
últimos 30 dias; quem influenciou, local do 1 consumo e quem fuma no domicílio. A coleta foi realizada
em junho pelos autores do trabalho, após explicarem os objetivos do estudo. Entre os 179 entrevistados,
87 eram do sexo feminino e 92 do sexo masculino. O gráfico 1 apresenta o percentual por gênero de
estudantes que experimentaram álcool em pelo menos uma ocasião na vida. Para as meninas o consumo
(54%) foi maior do que os meninos (41%). Esses resultados coincidem com os obtidos na PeNSE 2015
(Pesquisa Nacional de Saúde Pública) com a pesquisada realizada com os estudantes dos 9s anos das
capitais brasileiras. Dos estudantes que afirmaram ter consumido álcool alguma vez na vida quando se
perguntou se tinham consumido bebida nos 30 dias antes da pesquisa, observou-se que menos de 15% não
havia ingerido álcool. Observa-se que dos estudantes que ingeriram álcool pela primeira vez 40% foram
influenciados por amigos. Resultado semelhante ocorreu com o estudo realizado com os estudantes de
escolas públicas de Petrolina-PE. A rua foi o espaço preferido pelos estudantes para realizarem a primeira
experimentação. Do total dos estudantes da escola 73% tem alguma pessoa em seu domicílio que consome
bebida alcoólica. O pai aparece com maior percentual seguido da mãe. A pesquisa evidenciou que quase
metade dos estudantes já fizeram o uso de álcool pelo menos uma vez na vida e que esse início ocorreu de
modo precoce, uma vez que essa droga é proibida por lei para essa faixa etária estudada. Foi possível
identificar que as meninas, de um modo geral, bebem mais que os meninos e que os amigos foram
determinantes para a primeira experimentação. A rua foi o local preferido para grande parte dos estudantes
e consumo domiciliar é bastante elevado. Essa realidade se assemelha aos dados citados na literatura no
Brasil. Diante dessa realidade percebe-se que estudos com adolescentes são necessários para que a escola
promova ações de orientação a esses estudantes e a comunidade sobre os perigos da ingestão de bebida
nessa fase.
Palavras chave: Uso de Álcool, Adolescentes, Fatores de Risco.
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SOMOS O QUE COMEMOS
Douglas Henrique Cândido, Maria Eduarda Neves Felix da Silva, July Stefhane Santos
da Silva e Marieta Pereira de Queiroz (orientadora)
EMTI Reitor João Alfredo
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências da Saúde
Este projeto pretende transformar os hábitos alimentares dos alunos através de uma
alimentação balanceada introduzindo: vitaminas, carboidratos, proteínas e lipídeos no
cardápio. A temática teve início numa das aulas de ciências sobre alimentos, onde os
alunos construíram seu próprio cardápio alimentar. A partir deste dado, observou-se que
os mantém hábitos não saudáveis e desconhecem uma alimentação equilibrada. De posse
dessas informações, objetivamos: trabalhar as mudanças alimentares dos alunos; mostrar
que o fator da obesidade pode ser responsável por muitas doenças; analisar os benefícios
de uma alimentação energética, construtora e reguladora; apontar a prática de atividades
físicas, como sendo fator determinante na qualidade de vida, visto que produz hormônios
significativos de bem estar como a endorfina. A metodologia constou: pesquisas
realizadas pelos alunos do ensino fundamental II, da turma 8º A, que em equipe
argumentou sobre a importância da prática de atividades físicas e de uma boa alimentação
para manter um corpo saudável. Os grupos fizeram o cálculo do IMC num quantitativo
de 276 alunos, incluindo idade e sexo da Escola municipal Reitor João Alfredo. Assim,
foi detectado, na investigação realizada sobre a tabela do IMC, que:42,75% estão abaixo
do peso, 42,39% saudáveis, 7,6% com sobrepeso, 6,53% com obesidade I e 0,7 % com
obesidade II. Depois do tema em foco ser trabalhado percebemos uma vontade crescente
nos alunos de mudar seus hábitos alimentares, promovendo assim uma alimentação
equilibrada. Tendo em vista que aproximadamente 57% dos alunos não se encontram com
o peso ideal. Tratando-se de um dado relevante considerando o público alvo pesquisado:
adolescente. Diante dos resultados obtidos, constatou-se a necessidade de ampliar o
projeto, nos anos subsequentes, para que essa temática seja trabalhada em todas as turmas
do Ensino Fundamental II.
Palavras chave: Alimento, Obesidade, Exercícios.
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ECOKIT DE MAQUIAGEM: CRIAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE UM KIT DE
MAQUIAGEM NATURAL
Caroline Vitoriano Reis, Hiago de Oliveira Lacerda, Letícia de Oliveira Lacerda e
Raquel Helena Alves Campos (orientadora)
Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
A maquiagem é muito utilizada no dia-a-dia, desde a mais elaborada que inclui vários
produtos, até a mais básica. Pelo fato dessa utilização constante a pele é muito prejudicada
pelo uso excessivo desses produtos. Esse projeto consiste na criação de maquiagens
naturais que hidratam, nutrem e até diminuem linhas de expressão, tudo isso sem
prejudicar a pele; o que com a maquiagem industrializada seria impossível devido a sua
composição. Todos os componentes dessa maquiagem desenvolvida são 100% naturais,
diminuindo os efeitos negativos de seu uso. As matérias-primas são bem simples, mas
muito presentes na vida da população. Para este projeto os principais produtos naturais
utilizados foram argila, carvão ativo e Óleo de Rícino, misturados com outros
componentes que aumentam a sua eficácia e seus pontos positivos. O aprimoramento de
linhas de maquiagens naturais é algo tão benéfico que além de ajudar na saúde da pele
internamente e visivelmente, dará a segurança de utilizar um produto que não danifica a
pele, 100% natural e que não causa o envelhecimento com o seu uso contínuo. A criação
destas maquiagens também ajudará as pessoas que têm alergia aos produtos químicos
presentes nas composições de algumas maquiagens. A criação e desenvolvimento desse
Kit de Maquiagem Natural foram satisfatórios esteticamente e acessível economicamente.
Palavras chave: Pele, Maquiagem, Natural.
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PRODUTO ALIMENTÍCIO RICO EM
PROTEÍNAS: AVALIAÇÃO DAS
LEGUMINOSAS PARA ATENDER OS
PRINCÍPIOS DO VEGETARIANISMO VEGANO
Arthur Cunha Pena, Maria Clara Álvares de Melo Silva, Murilo Cesário da Costa,
Maísa Gonçalves da Silva (orientadora) e Brenda Ramos Silva (coorientadora)
Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia
Ensino Médio ou Técnico
Ciências da Saúde
A sociedade pode ser organizada, considerando os princípios alimentares de determinado
grupo, no vegetarianismo há a restrição na ingestão de carne, de qualquer tipo de animal.
Já o veganismo, que é um subgrupo do vegetarianismo, a restrição é maior, e não há
ingestão ou utilização de produtos de origem animal. Este projeto consiste no estudo para
o desenvolvimento de um produto alimentício rico em proteínas, que atenda os princípios
do vegetarianismo vegano, considerando como matéria prima principal uma leguminosa.
A definição da leguminosa estará amparada no seu potencial proteico, na integralidade de
seu aproveitamento, e na utilização da biodiversidade brasileira, que é não
convencionalmente consumida. Os veganos atualmente sofrem uma oferta e demanda
limitada por poucas empresas que realizam esse serviço, acarretando uma elevação nos
preços. Dessa forma, a pergunta de pesquisa é "Como viabilizar um produto alimentício
rico em proteínas que atenda os princípios do vegetarianismo vegano?". O objetivo é
desenvolver um produto que forneça esse nutriente para que as pessoas que se adequam
a esse estilo de vida possam consumir os requisitos nutricionais indicados à dieta humana
com maior facilidade. A metodologia baseia-se na leitura de referências bibliográficas,
na discussão de textos e no diálogo dos pesquisadores e orientadores, os quais
possibilitam o aporte teórico e consequente o processo prático, de fabricação e avaliação
nutricional e comercial do produto. Como resultado da pesquisa espera-se o
desenvolvimento de um alimento rico em proteína, destaca-se a preocupação quanto aos
parâmetros os quais devem ser atingidos, quanto a quantidade mínima de proteína, para
que o produto possa ser considerado rico. Diante disso conclui-se que a elaboração deste
alimento, apresenta ganhos em dois setores, no biológico ao avaliar o potencial dos
vegetais como fonte de proteína, e no econômico quanto ao desenvolvimento de um
produto competitivo no mercado, portanto bioeconomicamente viável.
Palavras chave: Vegetarianismo Vegano, Produto Alimentício, Proteínas.
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PAPILHO: UMA PROPOSTA ALTERNATIVA
PARA PRODUÇÃO DE PAPEL
Natália do Amaral, Maria Juliana Santin dos Santos (orientadora) e Mateus Helbel
Malaghini (orientador)
Colégio SESI – Bandeirantes, Paraná
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Agrárias
Desde a pré-história, a espécie humana utiliza diferentes materiais para deixar seus
registros. Até chegar na imensa variedade dos papeis atuais, o homem fez uso de rochas,
objetos de argila, cascas de árvores, papiro, dentre outros. Os chineses, por mais de 600
anos utilizavam um papel feito à base de fibras de árvores e trapos cozidos. A produção
industrial de papel no Brasil teve início no século XIX, com expansão significativa entre
1950 até 1970. Devido a propriedades especificas, as principais espécies selecionadas
para a produção de papel atualmente são Pinus (Pinus elliottii) e Eucalipitus (Eucalyptus
globulus). Para a produção mundial de papel é necessária uma grade área cultivada,
aproximadamente de 7 milhões de hectares. Tendo em vista a grande área destinada
somente para isto, a equipe do presente projeto decidiu pesquisar e encontrar uma matéria
prima de melhor acesso, que não necessitasse de tanta área de plantio. E, após pesquisas,
a produção de milho foi a que mais chamou a atenção. O milho (Zea mays), é a espécie
de cereal de maior demanda no mundo, o Paraná por exemplo, no ano de 2017, ocupou o
3º lugar na produção nacional. Selecionada a matéria prima, a fase prática experimental,
utilizou-se de meios artesanais para a transformação da palha de milho em “Papilho”,
produto similar a um papelão, porém, de aspecto fibroso. As etapas de fabricação foram
as seguintes: seleção e coleta de material, solubilização da lignina através da ação do
carbonato de sódio e cozimento, por último prensa e secagem. O produto obtido, teve a
resistência similar ao papelão, com superfície irregular e fibras visíveis, de coloração
amarelo amarronzado, conferindo ao produto o aspecto rústico.
Palavras chave: Papilho, Milho, Papelão.
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HUMUS DE LOMBRIZ PARA LA HUERTA
FAMILIAR PARAGUAYA
Ana Victoria Benegas Hermosilla, Judit Araceli Diaz Molinas, Jhonatan Tobias Pino
Ruiz Diaz e Oscar Ernesto Flecha Benítez (orientador)
Colegio Privado “Nuestra Señora de Shoenstatt”
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Agrárias
El Humus de lombriz es un fertilizante orgánico que se elabora por las transformaciones
químicas de los restos cuando son digeridos por las lombrices de tierra. Es ecológico ya
que se genera de forma natural y contribuye a la reutilización de los residuos orgánicos.
La huerta familiar en Paraguay es de gran importancia pues el valor obtenido en la
alimentación de una familia es muy alto. La elaboración de alimentos en la huerta familiar
es una estrategia favorable, saludable y rentable .Genera trabajo mancomunado y medio
para sustentarse económicamente.
Palavras chave: Humus de Lombriz, Huerta Familiar, Suelo Oxigenado.
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HORTA DE PANCS NA ESCOLA
Júnia Gabriely da Silva Golçalves, Matheus Augusto da Silva Santos, Iolanda Iris da
Silva Santos, Matheus Wilhen de Oliveira Glicério (orientador) e Alliny Cristine Lopes
Hipólito (orientadora)
Escola Municipal Maria José Campos Dias
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Agrárias
Desenvolvemos o trabalho na Escola Municipal Maria José Campos Dias em Ibirité-MG,
após as reuniões de decisão sobre o que faríamos decidimos que a horta utilizada no ano
anterior pelos alunos do 5° ano, que estava abandonada seria utilizada novamente, com
uma nova abordagem. O professor sugeriu de usar para plantas medicinais, plantas
aromáticas ou plantas alimentícias não convencionais (PANCs). Decidimos assim pelas
PANCs pelo baixo conhecimento das pessoas, desvalorização e alto valor nutricional, que
poderíamos implantar no cardápio escolar, levar para a comunidade escolar nas feiras e
festas da escola e fazermos uma horta rica e diferenciada. Montarmos também um
portfólio com as plantas presentes em nossa horta com nome popular e nome científico.
Conseguimos algumas mudas dessas PANCs em nossas casas e com a Secretaria de Meio
Ambiente da cidade, plantamos na nossa horta para cultivarmos. Primeiramente
reviramos a terra dos canteiros, tiramos as plantas que estavam lá, com exceção dos
mamoeiros, após plantamos as mudas que levamos de nossa casa, sendo a Taioba, Orapro-nobis, bananeira (plantada ao fundo da escola), dentre outras, as mudas vindas da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente chegaram algum tempo depois. Tivemos o
envolvimento do grupo e das cantineiras que sempre buscavam saber o que estávamos
fazendo e cultivando, inicialmente falando que algumas coisas eram matos que estávamos
plantando, esclarecemos a elas que eram PANCs e que um dia posterior elas poderiam
usá-las para alimentação, como saladas e refogadas.
Palavras chave: PANC, Horta, Alimentação.
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PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL
Rafael Lourenço de Oliveira, Ramon Inácio dos Santos Braga, Matheus Antônio
Samora Barbosa e Alliny Cristine Lopes Hipólito (orientadora)
Escola Municipal Maria José Campos Dias
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Agrárias
Diante da quantidade de plásticos produzidos e sua dificuldade para degradação e até
mesmo reciclagem, o projeto traz uma alternativa a produção de plásticos biodegradáveis
para que haja uma redução sobre a produção de resíduos sólidos e os consequentes
impactos ambientais da produção desordenada de resíduos, sobretudo plásticos e o alto
tempo e recursos gastos para decomposição no ambiente. O amido, por ser biodegradável,
de baixo custo e fácil de se encontrar foi o material utilizado para o presente estudo. Para
elaboração do bioplástico base, foram utilizados os laboratórios e espaço da Escola
Municipal Maria José Campos Dias. Durante o período de aproximadamente 15 dias,
professores e alunos ficaram na escola em turno auxiliar para preparar o material que
daria início ao projeto do bioplástico. O procedimento foi repetido algumas vezes e
adicionado extrato de repolho roxo, que é um identificador de ácido base. Sabemos que
durante o processo de decomposição de alimentos, eles liberam substâncias ácidas, o que
facilitaria a identificação de produtos que estão estragando em estantes de supermercados.
Como ideia adicional, outros materiais foram adicionados ao bioplásticos, como o cravo
e a canela, que teriam por finalidade o aumento da vida útil de produtos perecíveis
conservados em supermercados e residências. O primeiro bioplástico produzido foi
irregular, trazendo problemas para o manuseio devido a produção artesanal e de forma
experimental. Em procedimentos posteriores foi possível alcançar um exemplar mais
fino, mas não possibilitaram a cobertura de alimentos devido a falta de elasticidade. As
amostras adquiridas foram testadas em relação a sua permeabilidade e resistência a
umidade. As que se encontram em lugares com excesso de umidade dissolveram, já os
que estavam em locais secos se mantiveram em perfeita estrutura e condição. Foi
necessário reaplicar alguns conceitos e reavaliar outros. O bioplástico absorve muita
umidade para isso está sendo feito estudo para que possamos diminuir sua
permeabilidade. Essa questão nos faz observar um ponto negativo, como reduzir a vida
útil do produto quando armazenado em geladeira, e um ponto positivo em relação a
crianças que acabam engasgando-se com plástico tradicionais por não terem porosidade
e nem possuírem a capacidade de dissolverem diante de mucosas.
Palavras chave: Bioplásticos, Biodegradável, Reciclagem.
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ADUBO BOKASHI
Adalberto kayan Ferreira Alves, Fernanda Eugênia Ferreira da Cruz, Gabriela Oliveira
Cândido, Aparecida Ferreira de Morais e Tomas (orientadora) e Jennifer Estefania
Vieira de Andrade (coorientadora)
Escola Estadual Alvino Alcântara Fernandes
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Agrárias
Para o nosso trabalho escolhemos o adubo BOKASHI, por ser um adubo natural, que
utiliza matéria orgânica animal ou vegetal que reage com os microrganismos ocorrendo
a fermentação, de forma eficiente e sustentável tanto para o solo quanto para a planta que
ele foi utilizado. O adubo pode ser usado para hortas, lavouras, pomares, jardins, trazendo
mais vida ao solo, com o melhor desenvolvimento das plantas e uma dita renovação do
solo, através da ação dos microrganismos trazendo vida e eliminado praga da terra. Além
disso ele e um adubo de baixo custo de produção e fácil acesso aos produtos da sua
composição que são encontrados na natureza como estercos de animais, silagens, farelos
de trigo entre outros que quando misturados e fermentados produzem o adubo para a
aplicação em qualquer tipo de solo. Ele pode substituir outros tipos de adubos orgânicos
e também adubos químicos solúveis, pois ele pode fazer com que a planta cresça e se
desenvolva, sendo usado como complemento da fertilização. Tendo em conta que o adubo
reduz produtos tóxicos e traz benefícios a natureza, a própria planta e que utiliza desse
adubo pois tem menos contato com produtos agrotóxicos altamente nocivo a saúde de
quem utiliza do mesmo. Os resultados esperados sobre o adubo eram de substituir
agrotóxicos pelo adubo, não afetando na produção da planta, mas sim que ela consiga
crescer e se desenvolver mais rápido sem agredir o solo e qualquer outro tipo de espécies
viventes nas regiões perto das lavouras. Tendo assim os resultados esperados sendo
obtidos com sucesso.
Palavras chave: Orgânico, Fermentação, Restaurador.
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RESPOSTA DE CULTIVARES DE SOJA À
INOCULAÇÃO COM BRADYRHIZOBIUM EM
SOLO DO CERRADO
Ingrid Vitoria da Silva Lima, Talita Coeli Dangelis de Aparecida Ramos (orientadora) e
Flavio Gonçalves (coorientador)
Escola Estadual José Evangelista França
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Agrárias
A soja é uma cultura anual que apresenta importante expressão econômica para o Brasil,
sendo uma das grandes responsáveis pelo destaque do agronegócio no PIB nacional. Para
um bom desempenho desta cultura são necessários uma alta quantidade de nutrientes,
especialmente nitrogênio (N), dado a sua alta concentração de proteína nos grãos. No
Brasil, a adubação nitrogenada da soja é realizada basicamente por fixação Biológica de
Nitrogênio (FBN). Esta é uma alternativa para substituição da adubação química que
apresenta alto custo do ponto de vista econômico, energético e ambiental. A FBN é
realizada por bactérias que vivem no solo associadas às raízes, tais como do gênero
Bradyrhizobium. Estas bactérias captam o nitrogênio do ar, convertendo-o em formas
assimiláveis pela planta. A FBN assume extrema importância para esta cultura, visto que
é capaz de suprir todo o nitrogênio requerido ao longo do cultivo, dispensando a
necessidade de qualquer outro insumo químico e ainda pode favorecer outras espécies de
plantas na rotação de cultura. Por este motivo o processo de inoculação de bactérias
fixadoras de N nas sementes de soja é uma prática indispensável pois os solos brasileiros
são isentos de Bradyrhizobium. Assim, são necessárias maiores investigações acerca do
comportamento de cultivares de soja frente à inoculação bacteriana. Diante deste quadro,
o objetivo deste estudo foi avaliar a resposta de cultivares de soja à inoculação com
bactérias em solos do cerrado. O experimento foi desenvolvido na E.E. José Evangelista
França e buscou-se avaliar dois cultivares de soja desenvolvidos pela EMBRAPA e
inoculados com Bradyrhizobium. Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso com 4
repetições. Os tratamentos consistiram em: cultivar + nitrogênio, cultivar + bactéria,
cultivar +soja +bactéria e cultivar sem N e sem bactéria (controle). Aos 35 dias após o
plantio a altura das plantas, o peso da parte aérea e a quantidade de nódulos nas raízes
foram mensurados. Observou-se que os cultivares responderam de formas diferentes à
bactéria e à presença ou não de nitrogênio no solo. O presente estudo pode vir a contribuir
para uma melhor compreensão acerca da importância da FBN e de suas vantagens
econômicas e ecológicas.
Palavras chave: Fixação Biológica de Nitrogênio, Bradyrhizobium, Soja.
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A EFICÁCIA DO USO DO SORO DE LEITE
PARA O FORTALECIMENTO NUTRICIONAL
DE PLANTAS
Maria Carolina Galarani Fagundes, Kamilly Victória Ferreira Oliveira, Stefany Paquiele
Valente Santos, Aquiles Mariano Cassim (orientador) e Maria da Consolação Soares
Lima (coorientadora)
Escola Estadual Assis Brasil
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Agrárias
O presente projeto tem por objetivo mostrar os benefícios do uso do soro do leite para o
combate de pragas, como o Oídio. Em outras palavras busca-se investigar a relevância da
utilização de uma metodologia natural para o desenvolvimento e fortalecimento
nutricional das plantas. Tem como objetivo conscientizar que o produto apresenta maior
relevância. Por meio de atividades, surgiu a necessidade de elaborar um projeto de maior
parte tendo como representação a irrigação como forma de se utilizar a sugestão
apresentada. As análises parciais sinalizam resultados significativos no que diz respeito
ao benefício do soro do leite estudado, sendo um verdadeiro aliado contra pragas.
Palavras chave: Sustentabilidade, Reutilização, Desenvolvimento.
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AUTONOMOUS LIFE
Bárbara Cristina Vieira, Kauan D’Ângelo Delabrida, Ramon Tardeli Emanuel de
Aquino Melo e Andrezza José Santos (orientadora)
Escola Estadual Rosa Vaz de Araújo
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Sociais Aplicadas
O autonomous life (vida autônoma) é um projeto de nossa autoria, fizemos um protótipo
que consiste em um boné autônomo para auxiliar pessoas com deficiência visual. A ideia
foi pensada visando a maior autonomia cotidiana de deficientes visuais, para que possam
ter uma vida mais acessível e tranquila e possam dispensar o uso da bengala e cão-guia,
usando assim um dispositivo mais moderno. Para alcançarmos nosso objetivo entramos
no mundo da engenharia e ciências sociais aplicadas, com o auxílio da internet para
estudarmos tópicos de programação para a execução do projeto. Utilizamos para a
construção do protótipo um boné, um protoboard, um LED, um resistor, um alto-falante
e fios de conexão. Ligamos os fios de conexão no protoboard e no arduíno, fizemos
também a ligação de um dos fios de conexão ligando o protoboard no alto-falante, após
ligamos o resistor no protoboard no pino negativo e positivo, depois programamos o
arduíno. Nosso objetivo foi criar um dispositivo para auxiliar a locomoção de deficientes
visuais, por meio de sinais sonoros, um boné que emite sons no ambiente e calcule a
posição de obstáculos próximos, uma vez identificado o obstáculo, o dispositivo transmite
sinais sonoros que orientam o portador de deficiência visual. Depois do protótipo pronto
fizemos uma visita a ADEFOM (associação dos deficientes do oeste de Minas) onde, de
forma colaborativa, juntamente com o professor, orientamos família e comunidade sobre
o uso do equipamento e seus benefícios. Dessa forma nosso projeto poderá ajudar
deficientes visuais a melhor locomoção e qualidade de vida.
Palavras chave: Autonomous, Protótipo, Deficiência.
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VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHA
Ana Clara Soares Aquino, Helena Chagas de Araújo Mateus, Vinicius Simedo Costa de
Carvalho, Franderlene Lopes Botelho (orientadora) e Cristiane Bosi Wolff (orientadora)
Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Sociais Aplicadas
O projeto tem como proposta ajudar mulheres que sofrem ou sofreram qualquer tipo de
abuso, violência ou assédio. O mesmo tinha como ideia inicial criar um aplicativo, mas
não foi possível por motivo de privacidade e segurança. Para o desenvolvimento do
projeto foi feito um levantamento de dados sobre os diferentes tipos de injúrias sofridas
pelas mulheres. Também foi feita uma pesquisa de campo, no ambiente escolar para saber
quantas alunas já sofreram algum tipo de constrangimento abusivo, sendo que 58,5 %
delas responderam que sim. De posse dos dados bibliográficos e de campo levantados foi
desenvolvido um perfil em redes sociais que oferece informações de telefones úteis, como
o Disque Denúncia. O projeto também contou com a ajuda do Departamento de Polícia
Civil da cidade.
Palavras chave: Mulher, Assédio, Denúncia.
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VÁ DE BIKE: UMA ANÁLISE SOBRE O USO
DA BICICLETA COMO MEIO DE TRANSPORTE
URBANO E SUA VIABILIDADE EM
FORTALEZA A PARTIR DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS IMPLEMENTADAS NO SETOR
Lídia de Lemos Gomes, Lívia Silva Pessoa, Raissa Ribeiro de Aragão e Dayane Evellin
de Sousa Costa (orientadora)
Escola Estadual de Educação Profissional Presidente Roosevelt
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Sociais Aplicadas
Implementadas na cidade de Fortaleza acerca da mobilidade urbana, além de explicitar a
importância do uso da bicicleta não apenas como um meio de transporte urbano, mas
também como uma forma sustentável de locomoção. Ao longo do nosso desenvolvimento
promovemos, junto à nossa comunidade escolar, debates e ações com a intenção de expor
os benefícios do uso da bicicleta como transporte alternativo, esclarecendo sobre a
economia de tempo e custo. A princípio, estudamos artigos relacionados a história
automobilística e a implantação da bicicleta na mobilidade urbana, realizamos um passeio
ciclístico com o intuito de conhecer os desafios vividos pelos ciclistas na cidade de
Fortaleza, em seguida elaboramos uma pesquisa quantitativa através de questionários
para obter dados a respeito da realidade dos alunos da EEEP Presidente Roosevelt e
promover ações sociais. Ademais, disseminamos informações sobre os direitos e deveres
do ciclista e produzimos um artigo em relação ao cotidiano das mulheres ciclistas a partir
de uma entrevista com ativistas que lutam pela mobilidade urbana e a igualdade de gênero
no trânsito. Outro ponto que percebemos foi que as políticas públicas em Fortaleza estão,
em sua maioria, concentradas nas áreas nobres e centrais da cidade, embora a bicicleta
esteja mais presente na periferia por ser um meio de transporte de baixo custo e fácil
acesso. Além disso, a utilização da bicicleta como meio de transporte e a discussão
relativa a esse tema é necessária para a construção de um pensamento mais sustentável,
principalmente no que diz respeito as questões sociais e ambientais que afetam os
cotidianos das cidades.
Palavras chave: Mobilidade Urbana, Bicicleta, Sustentabilidade.
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COGNIÇÃO: A CIÊNCIA DA MULHER E A
AUTOPERCEPÇÃO DO CORPO NA SAÚDE
FEMININA
Rosana Gomes da Silva Pereira, Jackelyne Mariano Lemos, Ana Beatriz de Araújo
Quadros e Wendel Lima Cavalcante (orientador)
Escola Estadual de Educação Profissional Presidente Roosevelt
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Sociais Aplicadas
A sociedade, depois de muitos séculos, ainda fomenta a ideia de a mulher ser submissa,
e não ter poder sobre seu próprio corpo, há uma quantidade considerável de mulheres que
não possuem autonomia e conhecimento sobre assuntos que interferem diretamente na
saúde das mesmas. A partir do pressuposto emerge o projeto *Cognição: a ciência da
mulher e a autopercepção do corpo na saúde feminina* que surge como uma alternativa
de conscientização sobre o autoconhecimento e como isso interfere diretamente na saúde
da mulher. Fizemos análises de artigos sobre doenças (endometriose, inflamação pélvica,
vulvovaginite, síndrome ovário policístico e mioma uterino). Realizamos questionários
com meninas da faixa etária entre 14 e 19 anos na EEEP Presidente Roosevelt, também
convidamos uma aluna do curso de medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) à
EEEP Presidente Roosevelt para abordar sobre as patologias do sistema reprodutor
feminino, o conhecimento do corpo, a importância da ida regular ao ginecologista,
esclarecendo dúvidas das alunas presentes . Com as metodologias utilizadas, podemos
concluir que com o passar dos anos o corpo feminino foi quebrando seus tabus, entretanto
cerca de 20% das brasileiras acima dos 16 anos ainda não vão ao ginecologista com
regularidade. O dado faz parte de uma pesquisa encomendada pela Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). Nesses 20% estão mulheres
que nunca agendaram uma conversa com um ginecologista e outras tantas que só fizeram
isso uma vez ou outra. Além disso, 4% não se lembram se foram ou não ao especialista.
Dentre as principais razões para essas mulheres não visitarem o ginecologista estão:
considerar-se saudável - mesmo sem ter passado por qualquer avaliação - e não achar
importante ou necessário, não compreendendo o necessário sobre o próprio corpo.
Podemos concluir que quando conhecemos o próprio corpo e podemos conversar e
abordar assuntos relacionados à genitália com naturalidade, reduzimos o risco de ignorar
ou subestimar problemas importantes. Cuidar-se não é indulgência, é auto-preservação.
Palavras chave: Autoconhecimento, Saúde, Diálogo.
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O RACISMO NA FORMAÇÃO DOS VALORES:
UM ESTUDO EXPLORATÓRIO
Bianca Cristina Evaristo, Evelyn Lavine Matos Rosa, Fernanda Santos Passos e
Mariana de Fátima Bleme (orientadora)
Escola Estadual Doutor Raul Soares
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Sociais Aplicadas
O projeto realizado abordou o tema racismo, relacionando-o aos pressupostos da
construção de valores sociais e morais. Apesar de ser uma prática repudiada e combatida,
principalmente por defensores dos direitos humanos, ainda é muito frequente e presente
em nossa sociedade. É comum assistirmos nos noticiários casos de racismo e injúrias,
assim como, presenciarmos práticas de racismo em rodas de conversas. Nenhum
ambiente escapa. Seja no convívio familiar, na política, no esporte e até mesmo nas
escolas. Diante desse quadro, entendemos que o combate ao racismo é um desafio que
abrange diferentes aspectos da cultura e da educação do povo brasileiro, como forma de
valorizar a diversidade de culturas e melhorar a qualidade da educação e acesso em todos
os níveis sociais. Desta forma, a complexidade e a necessidade de compreender mais a
respeito do tema foram o fio condutor da elaboração deste projeto. As principais
premissas surgiram a partir das seguintes indagações: Será que existe algum fator
determinante para o racismo? Ou o meio onde convivemos nos condiciona a gostar de
certo padrão de pessoas em relação a outro? Por que é tão raro ver uma criança cometer
injúria racial e entre adultos ser algo tão comum? Existe então um tempo cronológico
onde passamos a ser influenciados pela sociedade ao ponto que, na construção ainda de
nossos valores, o branco passa a ser visto como o melhor? Mas quem é o branco nessa
sociedade totalmente miscigenada a qual nós brasileiros fazemos parte? Esses
questionamentos formaram a base das investigações realizadas e nortearam as pesquisas
bibliográficas e a elaboração das etapas do projeto. O objetivo do projeto foi verificar se
nossas ações inconscientes são afetadas por fatores externos, como nossas crenças e
cultura, analisando se o meio social nos faz ter inclinações a gostar mais de um
determinado grupo ou de uma determinada raça em detrimento de outra. O método
utilizado foi o IAT (Teste de Associação Implícita), que avalia como agimos em certos
tipos de situações espontâneas, por meio de associações de imagens, permitindo verificar
o grau de inclinação ao tema em análise.
Palavras chave: Racismo, Associação, Ações Inconscientes.
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PERGUNTA Q
Luyza Allanys Nogueira, Pedro Cladas Borges Severino e Sônia de Oliveira Fonseca
(orientadora)
Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Sociais Aplicadas
Em busca de ajudar estudantes com dificuldade de aprendizagem a elucidar suas dúvidas
em diferentes disciplinas, foi realizada uma pesquisa com alguns alunos de escolas da
região para saber as dificuldades enfrentadas por eles nas diversas disciplinas propostas
nas salas de aula todos os dias. Foi decidido que seria desenvolvido um site de perguntas
e respostas para que esses alunos que apresentam alguma dúvida possam esclarecer as
mesmas e ampliar seus conhecimentos de forma mais prática e eficiente. Nesse site o
visitante poderá enviar suas dúvidas e as mesmas serão respondidas por outros visitantes
logados, os administradores do mesmo, ou até professores e consultores que se interessam
no projeto. Além de o projeto apresentar uma área onde podem ser compartilhadas vídeo
aulas de autoria própria feitas pelos professores dos criadores do projeto, dentre outros
interessados, para que haja melhor compreensão do aluno na matéria proposta.
Palavras chave: Tecnologia, Aprendizagem, Educação.
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O ENSINO DE CONCEITOS DE FÍSICA E
MATEMÁTICA UTILIZANDO UM KIT DE
ROBÓTICA
Lucas Augusto de Oliveira Delfino, Maria Eduarda Balbino Souza, Yan Weider da
Silva, Eliane Aparecida Morais (orientadora) e Julio César Martins
(coorientador)
Escola Estadual Coronel Carneiro Júnior
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Sociais Aplicadas
Em geral, o ensino de disciplinas como Física e Matemática são muitas vezes descritas
pelos alunos como maçantes e difíceis. Isso dificulta um pouco a compreensão dos
conceitos estudados na sala de aula, pois os professores ainda usam uma metodologia
rotineira que não é atraente. Os professores poderiam colocar mais aulas práticas para
incentivar os alunos como, por exemplo, programação e robótica, facilitando assim o
entendimento das matérias e tornando as aulas mais interessantes. A tecnologia está
presente no cotidiano dos alunos e pode ser abordada no ensino como elemento
motivador. Diante disso, foi apresentado uma possibilidade para o ensino dessas
disciplinas utilizando o conjunto de robótica LEGO MINDSTORMS Education EV3.
Com uso desse conjunto foi possível abordar conceitos de Física e Matemática que estão
presentes durante o desenvolvimento de atividades práticas, além de desenvolver o
raciocínio lógico, coordenação motora, capacidade de trabalhar em grupo e também
introduzir a linguagem de programação no nível básico de ensino. Esse projeto foi
desenvolvido e realizado em uma escola estadual buscando mostrar a aplicação dos
conceitos vistos em sala de aula e para que esses alunos ajudassem os colegas com a
aprendizagem desses conceitos. O objetivo deste trabalho foi desenvolver habilidades
para articular os conceitos de angulação, movimento circular, rotação e cinemática.
Através deste projeto, notou-se que os alunos participantes já conseguiam entender mais
os conceitos abordados e tinham maior facilidade no seu entendimento. A metodologia
usada foi a montagem de um robô utilizando peças de LEGO, aprender a programá-lo
usando uma linguagem de programação gráfica própria da plataforma EV3 e executar
seus movimentos. Observou-se que a prática na montagem robótica e a programação
auxiliaram os alunos envolvidos em uma melhor compreensão dos conceitos acima
descritos. Desta forma espera-se que esta metodologia possa ser replicada em outros anos,
tornando o ensino de conceitos abstratos mais lúdicos.
Palavras chave: LEGO MINDSTORMS EV3, Cinemática, Tecnologia Educativa.
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CONSUMO DE REFRIGERANTES ENTRE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 12 A 16
ANOS NO BAIRRO JARAGUÁ 84 DA
CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL - SC
Renan Antônio da Silva, William Gabriel Gracias, Eberton Mathias (orientador) e Jean
Mary Facchini (coorientador)
Escola Municipal de Educação Básica Luiz Gonzaga Ayroso
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Sociais Aplicadas
No Brasil são vendidos mais de 100 tipos de refrigerantes, e 16 deles são produzidos aqui.
O Brasil é o décimo primeiro país que mais toma refrigerante no mundo, apesar que o
consumo médio vem caindo nos últimos anos. O refrigerante no Brasil é mais ingerido
pelos jovens, sendo o sexto alimento mais consumido por pessoa de 12 a 17 anos.
Segundo pesquisas os meninos são os que menos conhecem sobre os malefícios do
refrigerante, e são os que mais tomam. No Bairro Jaraguá 84 na cidade de Jaraguá do Sul
em SC, de acordo com a pesquisa de campo realizada, apenas os meninos demonstraram
tomar refrigerante todos os dias, a frequência semanal de 5 a 6 vezes. Já as meninas
tomam de 3 a 4 vezes por semana, confirmando assim, que os meninos tomam
frequentemente mais refrigerante que as meninas. Os sabores preferenciais entre ambos
os sexos foram a Coca-Cola e o Guaraná sendo também, os mais consumidos. No bairro
é mais comprado embalagens PET em volume de dois litros. A maioria dos jovens não
sabem os perigos do refrigerante e os que apresentaram saber alguma informação foram
mais da parte das meninas. Tomado excessivamente, o refrigerante pode causar diabetes,
aumenta o risco de ataques cardíacos e osteoporose. Além disso, por ser rico em açúcar,
provoca o aumento de peso e mesmo que a pessoa não ganhe peso, o refrigerante
açucarado pode ser prejudicial a saúde cardiovascular, especialmente das mulheres. O
refrigerante não é alcoólico nem fermentado, sua base de composição é água e açúcar,
sendo que nessa mistura são adicionados mais componentes como aroma, gás carbônico,
corante, conservantes, concentrados, acidulante, edulcorante e antioxidante. Com os
dados desta pesquisa, pretendemos tomar consciência sobre o consumo de uma bebida
aparentemente inofensiva mas que esconde muitos perigos. Em trabalho continuidade
deste trabalho e munidos com os dados levantados, pretendemos realizar uma campanha
de conscientização na comunidade.
Palavras chave: Consumo de Refrigerantes, Malefícios do Refrigerante, Refrigerantes.
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VEGANISMO: NOVA FORMA ALTERNATIVA
DE MODO DE VIDA
Gabriel Fonseca de Morais, Gabriel Fonseca Saliba Ferreira, Fábio Henrique Gonçalves
de Oliveira (orientador) e Rosiene Dias (coorientadora)
Escola Estadual Joaquim Correa
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Sociais Aplicadas
Há no mundo 1,35 bilhão de bois e vacas. Criamos 930 milhões de porcos, 1,7 bilhão de
ovelhas e cabras, 1,4 bilhão de patos, gansos e perus, 170 milhões de búfalos. Temos uma
população de animais quase equivalente à humana dedicando sua vida a nos alimentar
involuntariamente. E isso porque ainda não incluímos na conta a população de frangos
galinhas abastecendo a terra de ovos carne branca: 14,85 bilhões. O veganismo é uma
forma de viver que busca excluir, na medida do possível do praticável, todas as formas
de exploração e crueldade contra os animais, seja para alimentação, para o vestuário ou
para qualquer outra finalidade, ao comermos carne(mais famosa por ser fonte de gorduras
e colesterol do que pelos benefícios que traz ao seguinte organismo, somos indiretamente
responsáveis pela morte de seres que têm pai, mãe, sofrem, sentem medo e dor. O
consumo de carne possui diversos malefícios na área da saúde e também no meio
ambiente. O impacto ambiental causado pelo sistema de pecuária intensiva é, segunda a
Organização das Nações Unidas, o maior responsável pelo aumento dos gases que causam
o efeito estufa, 45% de toda água do planeta está sendo utilizado nesse momento para a
criação de animais para consumo humano, e 91% da Floresta Amazônica já foi destruída
pelo mesmo motivo, o uso de pesticidas e fertilizantes, que além de prejudicar o solo,
contaminam também boa parte da água doce do planeta, destruindo rios, lagos e lençóis
freáticos, além de criarem zonas mortas nos oceanos. Não apenas os animais que morrem
para serem consumidos é que são afetados, inúmeras formas de vida acabam sendo
destruídas e o ecossistema de todo o planeta é prejudicado pela indústria de produtos de
origem animal. Agora, de uma coisa ninguém tem dúvidas: vegetais fazem bem, por
exemplo, quando a dieta vegana é seguida no longo prazo, reduzimos as taxas de
mortalidade de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e obesidade, que são fatores
que colocam a qualidade e expectativa de vida em risco.
Palavras chave: Animais, Veganismo, Carne.

173

Anais da 3ª Feira Mineira de Iniciação Científica
Mateus Leme, 14 a 16 de agosto de 2019

TEXTURAS E SENSAÇÕES A FAVOR DA
INCLUSÃO SOCIAL
Paloma Yasmin da Silva Paulino, Alessandra Alves da Silva (orientadora) e Agnes Yuri
da Silva Paulino (coorientadora)
Escola Estadual Elias Salomão
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Sociais Aplicadas
A escolha deste tema nasceu da necessidade de se fazer algo para mudar a qualidade de
vida dada aos alunos com deficiências ao serem incluídos nas escolas públicas, onde a
inclusão na educação nem sempre acontece como deveria devido à escassez de recursos
públicos, dificultando a aquisição de aparatos necessários para promover à inclusão. Este
projeto visa promover a inclusão social através de atividades lúdicas de fácil
aplicabilidade e de baixo custo por utilizar materiais reciclados, sensibilizando
educadores, alunos e familiares, pois os objetos desenvolvidos podem auxiliar não só na
sala de aula, mas também dentro de casa, envolvendo a todos ao promover uma maior
interação entre pessoas com e sem deficiências, demonstrando que as diferenças devem
ser respeitadas e não se tornarem motivo de exclusão. A escolha da metodologia a ser
utilizada levou em consideração pesquisas bibliográfica, de campo e levantamento de
dados que propiciou um maior embasamento científico, permitindo apresentar uma
metodologia mais inclusiva resgatando brincadeiras e jogos que promovam a
sociabilidade e o envolvimento de todos aproximando as diferentes realidades. Este
projeto promove a inclusão social pela equidade através de jogos e brincadeiras comuns,
mas corretamente adaptadas, tendo um visual inovador e prático, despertando o interesse
e a atenção dos alunos, de forma que todos possam manuseá-los, sem distinção, sem
excluir ninguém, pois a educação tem que ser para todos. Durante a aplicabilidade do
projeto nas escolas constatou-se que este conseguiu despertar o interesse e a socialização
das crianças com ou sem deficiência, inclusive de autistas, comprovando a viabilidade do
projeto ao promover a inclusão social dentro e fora da sala de aula. As diferenças existem
e devemos conviver naturalmente com elas, sem medo ou preconceito, pois todas as
pessoas devem ter suas necessidades e especificidades respeitadas.
Palavras chave: Inclusão Social, Deficiência, Lúdico.
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ENERGIA PARA UM NOVO MUNDO
Gabriele Satil Medeiros, Guilherme Nascimento Esposito, Miguel Pacheco Paiva Gê e
Dalila Cláudia Benete Costa (orientadora)
Escola Estadual Santo Antônio
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Sociais Aplicadas
O projeto foi realizado com o intuito de mostrar que a energia eólica é uma fonte de
energia renovável capaz de ajudar bastante na solução do problema da crise hídrica que
já ocorreu com mais intensidade e que ainda é preocupante no Brasil. Identificamos que
atualmente o uso da energia elétrica está vinculado diretamente a tudo o que fazemos e
cada vez mais a população vem aumentando esse consumo. Nesse cenário atual é preciso
que fontes de energias renováveis e limpas venham nos ajudar a suprir essa demanda
crescente e que possa de contrapartida ser mais viável ao bolso do consumidor. A
preocupação com as gerações futuras nos fez querer buscar outras fontes de energias que
fossem capazes de amenizar os transtornos. Encontramos então na energia eólica uma
esperança para ajudar na geração de energia elétrica. Além de ser uma fonte de energia
limpa e sustentável acreditamos que possa futuramente ser mais acessível diminuindo
assim os gastos com as hidrelétricas, visando à preservação dos recursos naturais e do
meio ambiente. Com esse trabalho queremos mostrar o tamanho do potencial de geração
de energia eólica existente em nosso país e de contrapartida mostrar uma solução viável
e barata para geração de energia que é renovável e ainda atende aos anseios de uma nova
sociedade sustentável que respeita e preserva a natureza. Concluímos que nosso país tem
um potencial enorme para a geração de energia eólica que só tem há crescer nos anos que
ainda virão, pois hoje a energia gerada por essas eólicas equivale ao consumo de
aproximadamente 80 milhões de pessoas. A energia eólica é uma boa escolha quando se
têm ideais de um futuro mais sustentável e de respeito à natureza.
Palavras chave: Energia, Eólica, Sustentável.
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A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA
ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA PARA O
CONTEXTO BIBLIOTECÁRIO NA ESCOLA
ESTADUAL SANTO ANTÔNIO EM MIRAÍ MG
Danyelly Marquêz Jorge, Rafaela Cordeiro Santos e Renata de Souza Capobiango
Ferreira (orientadora)
Escola Estadual Santo Antônio
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Sociais Aplicadas
O trabalho intitulado “A Importância do desenvolvimento da Alfabetização Científica no
contexto bibliotecário na Escola Estadual Santo Antônio em Miraí” tem como principal
objetivo promover a alfabetização científica dentro do ambiente escolar, mais
especificamente, da biblioteca da escola. Há várias formas de definir alfabetização
científica, desde uma definição restrita onde a alfabetização é a capacidade de reconhecer
fórmulas e dar definições corretas, até uma definição mais expansiva que inclui o
entendimento de conceitos e compreensão sobre a natureza da ciência e suas dimensões
sociais e históricas. Neste projeto, as alunas abordaram a definição expansiva, crendo que,
deste modo, o resultado seria mais significativo para os participantes enquanto alunos e
cidadãos. Fato é que uma pessoa que não foi alfabetizada cientificamente é suscetível a
acreditar no que lhe é dito, sem ter o que chamamos de “pensamento crítico”. Através
dessa situação-problema – alunos analfabetos cientificamente – as alunas optaram por
realizar intervenções que relacionassem, de algum modo, a literatura. Foi aplicado um
questionário aos alunos dos 6º anos A, B e C cujo foco era descobrir o índice de
leitura/leitura científica dos alunos em questão. Os resultados dos questionários foram
analisados, e de acordo com os resultados – que indicavam que pouquíssimos alunos
possuíam contato com livros/leitura - foram feitas palestras em sala e também foi
empregada a leitura de artigos científicos nas aulas de ciência, com o objetivo de melhorar
interpretação de texto por parte dos alunos envolvidos, trabalhando, assim, a língua
portuguesa em conjunto com a temática de ciências. Os alunos produziram seu próprio
artigo científico, e foi o que mostrou de forma significativa os frutos desse projeto, como:
melhora na escrita, maior senso crítico, curiosidade crescente por parte dos alunos, etc.
Após isso, foi realizada uma intervenção (ato de contribuir com ideias) na biblioteca da
Escola Estadual Santo Antônio, onde os alunos estiveram intimamente em contato com
os livros do acervo, discutindo, também, a importância da leitura. O projeto continua em
desenvolvimento e inúmeros alunos já atestaram seus resultados.
Palavras chave: Alfabetização Científica, Literatura, Bibliotecas.
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SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL
Júlia Fão Haack, Enzo Kaua da Silva, Gustavo Henrique Matana e Jaqueline Martin
Fisch (orientadora)
Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Washington Luiz
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Sociais Aplicadas
O saneamento básico deve ser igual para todos, sendo na zona urbana ou na zona rural, é
um direito de todo cidadão, é um assunto que percorre da menor a maior cidade do nosso
país. E partindo do pressuposto de que o saneamento básico é para todos, a pesquisa foi
iniciada com o intuito de compreender como é o saneamento básico em nossa
comunidade. Nossa escola fica situada em Lomba Grande, zona rural da cidade de Novo
Hamburgo, estudando o assunto relacionamos o mesmo com a realidade local,
percebemos então que o saneamento, que é básico não contempla totalmente nossa
comunidade, que possivelmente os moradores não sabem o que é saneamento básico e
ainda ao comparar as características da zona rural e da zona urbana, foi notável que as
medidas que são adotadas em busca de saneamento básico em ambos os locais são
diferentes. Assim, julgamos necessário o aprofundamento no assunto buscando,
compreender o que é saneamento básico, através de investigações práticas e teóricas,
procurando estratégias e informações de órgãos competentes que pudessem de alguma
maneira colaborar com os moradores, deixando-os cientes da importância do saneamento
básico para sua qualidade de vida. A pesquisa mobilizou a comunidade, os órgãos/setores
responsáveis pelo saneamento básico na cidade, chegando à conclusão que há uma grande
diferença no saneamento básico na zona rural e na zona urbana. Na zona urbana existe
mais infraestrutura e recursos, já na zona rural as pessoas buscam estratégias para que o
saneamento básico aconteça, os moradores estão constantemente buscando melhoria em
sua qualidade de vida.
Palavras chave: Saneamento Básico, Zona Rural, Qualidade de vida.
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FIHL CTN
María Fiorella Aide Gottschalk Caballero, Talita Nair Damús Oviedo e Zoraida
Cardozo (orientadora)
Colegio Tecnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional Arq. Raúl María
Benítez Perdomo
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Sociais Aplicadas
El sistema escolar a nivel país, según el último análisis de los hábitos e índices de lectura
en Paraguay con énfasis en el periodo 2010 – 2015 y las recomendaciones para mejorar
la comprensión lectora desde el ámbito educativo, dieron estos resultados: Los niveles de
lectura y de comprensión lectora en el Paraguay son muy bajos comparados a los
estándares internacionales. Así mismo, el Colegio Técnico Nacional y Centro de
Entrenamiento Vocacional ¨Arq. Raúl María Perdomo¨ atraviesa una grave problemática
en relación al rendimiento académico logrado por los estudiantes en los tres últimos años,
además se suma el bajo rendimiento en el examen de ingreso del año 2017, de 184
alumnos ninguno aprobó en matemáticas, solo 10 aprobaron en castellano que equivale
al 5%, y en guaraní aprobaron 16 alumnos que equivale a un 9% y en el 2018 de 194
alumnos, 49 aprobaron castellano y guaraní, lo que equivale al 23% y solo 10 alumnos
aprobaron matemáticas, lo que equivale al 10%, en materias básicas que se incluyen en
el examen de ingreso para bachilleratos técnicos y en servicios. Estos datos reportados
por el departamento de Evaluación de esta casa de estudios, ponen en evidencia el bajo
nivel de comprensión lectora y de razonamiento matemático que tiene los estudiantes del
CTN y CEV, del bachillerato técnico industrial y en servicios en la comprensión lectora
y el razonamiento lógico-matemático. Por todo lo expuesto, surge la necesidad de
efectuar la presente investigación que permita identificar los principales factores que
podrían estar asociados a la falta de hábitos de lectura en los estudiantes del 1°, 2° y 3°
cursos del Colegio Técnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional ¨Arq. Raúl
María Benítez Perdomo, para que a partir del análisis de dichos resultados se pueda re
direccionar y/o dar orientaciones para implementar estrategias pedagógicas que
contribuyan a mejorar y afianzar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los
alumnos de la citada institución.
Palavras chave: Habitos de Lectura, Motivación, Actitud y Factores.
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EL COCO COMO PARTE DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR
Thatiana Marlene Espinola Ortiz, Carlos Tadeo Rios Cañete e Petrona Del Rosario
Bareiro Fernàndez (orientadora)
Colegio Privado Subvencionado Santo Tomás
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Sociais Aplicadas
El coco es una planta muy difundida en nuestro país, resistente y agresiva en su desarrollo,
se conoce mucho de las propiedades para su industrialización pero el bajo precio ha
desalentado su producción. La recolección y la posterior comercialización del coco
constituía una importante fuente directa de ingreso económico para las familias rurales,
en la actualidad el bajísimo costo de producción hizo que al agricultor no le agrade el
trabajo de recolectar el coco por tan poco dinero. Se puede asegurar que hoy en día no
es cosechado y aprovechado en su totalidad, por lo que el desperdicio es bastante
evidente. En base a lo expuesto, podemos afirmar que se debe enseñar al campesino que
le conviene aprovechar las propiedades del coco en otras formas por ejemplo en la
nutrición animal especialmente en la alimentación porcina. Cabe señalar que en la
nutrición animal tiene sus limitaciones si se tienen en cuenta los productos que se van a
obtener con este tipo de alimentación. Los cerdos, una vez que se acostumbran, gustan
consumir, pero un exceso de ella produce un endurecimiento de la grasa, que muchas
veces es bueno cuando se quiere obtener un tocino firme en su presentación.
Palavras chave: Coco, Economía Familiar, Alimentación Porcina.
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A UTILIZAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA EM
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS EM
PARAUAPEBAS/PA
Vitória Maria Feitosa Soares, Shawany Lima Santana, Clauanderson da Silva Pereira e
Camila Garcia Nascimento de Souza (orientadora)
Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Drummond de Andrade
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Sociais Aplicadas
A água é fundamental para a sobrevivência do homem, para o equilíbrio ambiental e
preservação de toda a vida no planeta. Diante do uso insustentável e do risco de escassez
desse recurso natural, a água passou a ser uma preocupação mundial. Regar plantas, lavar
a garagem, lavar veículos, molhar a frente da casa, são atividades comuns na nossa cidade
e que geram um grande desperdício de água. Toda a água utilizada nesses afazeres diários
é potável e própria para o consumo humano. A partir dessa problemática, surge a
necessidade do reuso da água, e a água da chuva é uma alternativa viável. Por isso, a
ideia desse trabalho é utilizar esse recurso natural para realizar atividades que
desenvolvemos no nosso dia a dia e que dispensa o uso de água potável, tais como as que
foram mencionadas no início desse parágrafo. O projeto pode ser desenvolvido em casas
residenciais ou prédios comerciais, onde será implantado um sistema de captação,
armazenagem, tratamento e redistribuição da água para o seu aproveitamento no decorrer
da realização de atividades secundárias. Ao longo do desenvolvimento desse projeto, foi
possível perceber que a água é um bem imprescindível à vida e todas as atividades
realizadas pelo homem necessitam desse recurso natural. O processo aqui apresentado
não é de difícil adaptação e nem instalação, podendo ser utilizado pela comunidade em
geral como uma medida sustentável e eficaz na economia da água.
Palavras chave: Água, Aproveitamento, Medida Sustentável.
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UM JARDIM TROPICAL INSPIRADO EM
BURLE MARX
Moriely Lorranna da Silva, Lara Beatriz Soares da Silva, Daniela dos Anjos Menezes,
Flávia Roberta Alves Costa (orientadora) e Luciana Cavalcante de Souza
(coorientadora)

Escola Municipal de Tempo Integral Divino Espírito Santo
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Sociais Aplicadas
O projeto surge a partir da necessidade de criar um espaço coletivo de forma colaborativa
na escola para convivência e descanso, utilizando uma área que estava abandonada. No
nosso trabalho, idealizamos e construímos um projeto de paisagismo com a colaboração
de toda comunidade escolar. Para construção do espaço, nos inspiramos na obra do artista
paisagista Roberto Burle Marx. Esse artista estudou a paisagem natural brasileira, que foi
fundamental para fazer seus projetos, tanto os jardins, como seus desenhos e pinturas.
Outra ação importante foi sua atuação como ecologista, defendendo a necessidade da
formação de uma consciência crítica em relação à destruição do meio ambiente. Durante
o processo nós pesquisamos em livros e internet sobre o artista; assistimos o vídeo: Um
Pé de Quê?; produzimos trabalhos artísticos inspirados na sua obra; elaboramos um
projeto paisagístico coletivamente; executamos o projeto do jardim com a participação de
toda comunidade escolar; matemos a preservação e manutenção diária do jardim;
elaboramos e aplicamos um questionário de pesquisa de opinião sobre o projeto e
registramos no diário de bordo as descobertas e procedimentos científicos e artísticos.
Procuramos desenvolver a noção de preservação da natureza, do espaço escolar e
conhecer da flora da nossa região. Verificamos com a pesquisa de opinião que a
construção Jardim Tropical melhorou a convivência no espaço escolar bem como a
atitude de preservação ambiental. Ao final do projeto, percebemos que fazer um trabalho
artístico com a participação de toda comunidade escolar despertou um sentimento de
pertencimento, garantindo a preservação do espaço e o cuidado com nossa escola. Ainda
há poucos que insistem em jogar lixo e pisar nas plantas. O mais difícil e que ainda está
em construção é o respeito ao meio ambiente. Entretanto muitos nos ajudam e ensinam
aos outros sobre a importância da preservação do nosso espaço.
Palavras chave: Arte, Jardim, Paisagismo.
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FAZENDO A DIFERENÇA: CUIDANDO DO RIO
CAPIBARIBE
Mikael Gustavo Jovino dos Santos, João Marcos Toscano de Oliveira, José Diogo
Candido e Anthonys Ferreira Nunes (orientador)
Escola Municipal de Tempo Integral Reitor João Alfredo
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Sociais Aplicadas
Desde a nascente, em Porção, até a foz, no oceano atlântico em Recife, o rio Capibaribe
tem 240 km de extensão. Por onde passa sofre com a degradação. O cão sem plumas,
como também é conhecido, recebe o rejeito de milhares de pessoas, indústrias, empresas
e matadouros. Dos 42 municípios por onde passa apenas 7 (sete) tem Estação de
Tratamento de Esgoto – ETE. Ou seja, 35 municípios descartam seus rejeitos diretamente
no rio sem tratamento algum, além dos resíduos químicos e sólidos. Segundo
levantamento realizado pelo IBGE/2012, o rio Capibaribe ocupa a posição de 7º (sétimo)
rio mais poluído do Brasil. A qualidade de vida ambiental (do ecossistema) e das pessoas
é afetada, prejudicando principalmente milhares de ribeirinhos que retiram do rio a sua
fonte de sustento. Neste contexto, os alunos do 5° ano, turma A, da Escola Municipal de
Tempo Integral - EMTI Reitor João Alfredo, passaram a pesquisar e discutir soluções
para a seguinte problemática: quais cuidados podem ser realizados pelas populações que
residem nas áreas de palafitas? É possível diminuir a poluição ao rio Capibaribe? A partir
desse problema, foi elaborado um projeto de iniciação a pesquisa científica. O tipo de
pesquisa escolhido foi a bibliográfica. O levantamento de dados foi realizado através de
observações e aplicação de questionários nas comunidades do Rock 1, Rock 2, Rock 3 e
Campinho, no bairro dos Coelhos na cidade de Recife. Os objetivos desta pesquisa foram:
colaborar com a preservação do rio Capibaribe, identificar a origem da poluição nas áreas
de palafitas; levantar os níveis de interesse da população local em realizar atividades para
diminuir os impactos ambientais; encontrar as formas de cuidados que diminuem os
impactos ambientais; e desenvolver um projeto de intervenção.
Palavras chave: Rio Capibaribe, Poluição, Palafitas.
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RECIFE, UM ESPAÇO SUSTENTÁVEL PARA
ENERGIA DOS VENTOS II
Edeilson Lucas Ferreira Costa, Enderson Luiz Mendes dos Reis, Paulo Matheus Cruz
Cipriano da Silva, Maurício Soares Braga (orientador) e Verônica Maria
de Sá Castro (coorientadora)
Escola Municipal de Tempo Integral Nadir Colaço
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Sociais Aplicadas
A energia eólica transformada em energia elétrica através de sua implantação,
compartilhamento e diversificação da fonte tradicional brasileira, diminuindo os custos e
perdas com a produção e distribuição da energia elétrica do Brasil, na maior parte advinda
das hidrelétricas, para tal ação os espaços litorâneos e morros da cidade do Recife
possibilitam o incremento da energia dos ventos de pequeno custo de produção,
transmissão, com impactos socioambientais mínimos e desenvolvimento sustentável,
trazendo benefícios sociais à população recifense, sendo opcional a fonte de energia
hidroelétrica do nosso território. As torres eólicas de pequeno e médio porte, já são
perceptíveis no Recife e região metropolitana, adaptadas de forma esporádica nas
edificações, centros comerciais e espaços de lazer que já usufruem do potencial e força
dos ventos na cidade e região. Os estudos foram realizados através de pesquisas
bibliográficas. A montagem da maquete e torres eólicas foi realizada pelos estudantes no
espaço escolar durante todo o processo de construção do trabalho. Além das atividades
de campo, entrevistas e fotografias dos espaços urbanos singulares do Grande Recife.
Observou-se aerogeradores urbanos de pequeno porte em pleno funcionamento. O
potencial da cidade do Recife e Região metropolitana favorece a energia dos ventos.
Palavras chave: Energia Eólica, Aerogeradores Urbanos, Sustentabilidade.
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GRUPO DE ESTUDOS SOBRE CULTURA DE
IGUALDADE
Deisiane Rodrigues Alves, Nayara de Amorim (orientadora) e Lucilene França
(coorientadora)
Escola Estadual Alessandra Salum Cadar
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Sociais Aplicadas
Esse projeto busca levantar a discussão sobre temas relacionados a construção de uma
cultura de igualdade, de forma didática, interessante e didática para os alunos, tentando
aliar a ciência a prática cotidiana escolar. Busca-se proporcionar aos alunos e alunas
conhecimento para identificar e criar estratégias de combate a práticas de desigualdades
e com isso promover a cultura de paz na escola, onde as diferenças não sejam
transformadas em desigualdades e a noção de democracia, equidade, alteridade e respeito
ao seres humanos sejam discutidos, de forma a transformar o ambiente escolar em um
lugar promotor da liberdade e boa convivência. Além disso, são desenvolvidas atividades
de mobilização da comunidade escolar para a discussão sobre os temas relacionados a
cultura de direitos humanos e a promoção da discussão sobre temáticas relevantes para
os alunos sobre a realidade social e escolar que vivenciam. A metodologia de trabalho
utilizada é composta por oficinas de formação, debates em grupo e intervenções culturais.
Busca-se a construção da cultura de paz na escola, a partir de uma educação em Direitos
Humanos, de forma que o ambiente escolar seja promotor da justiça e de uma educação
que respeite os direitos humanos além de tornar alunos e comunidade escolar cidadãos
conscientes do seu papel na transformação de uma sociedade mais justa e igualitária. O
projeto impacta os alunos e profissionais da escola, além da comunidade escolar
indiretamente ao promover maior debate das temáticas na escola, nas casas e até mesmo
nas redes sociais.
Palavras chave: Sociologia da Educação, Grupo de Estudos, Cultura de Igualdade.
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O USO DE MATERIAIS LÚDICO PEDAGÓGICO
CONFECCIONADO COM MATERIAIS
RECICLADOS EM COLETA SELETIVA
Eduarda Sousa Vicente e Altamir Lesck (orientador)
Colégio Estadual Militarizado Desembargador Sadoc Pereira
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas
O presente projeto de pesquisa tem como objetivo aprofundar estudos teóricos e prático
sobre o projeto, confecção e uso de material didático-pedagógico, confeccionados com
materiais reciclados como a madeira, borracha e papéis e papelão para serem utilizados
nas escolas de ensino fundamental I e II, e mesmo com alunos portadores de Deficiência
Intelectual do Ensino Médio. O material lúdico pedagógico confeccionado com material
reciclados tem como finalidade enriquecer o processo do aprendizado dos educandos em
sua melhor fase de desenvolvimento escolar e também possibilitará ajudar aos educadores
poderem fazer uso deles como material auxiliar alternativos múltiplas possibilidades do
uso de material reciclado descartados como lixo, mas que na verdade são considerados
resíduos sólidos, materiais esses que podem ser encontrados nos mais variados recantos
das cidades ou até mesmo dentro de órgãos públicos e que reaproveitados em coletas
seletivas pelos próprios alunos do projetos, podem mais tarde serem transformados para
poderem gerar uma infinidade de brinquedos lúdicos pedagógicos. Madeiras de pallets,
aparas de E.V.A. Cartão e cartolinas, tampas de garrafas PET e até mesmo uma visitas
nas marcenarias da cidade pode-se encontrar aparar de madeiras que possibilitem montar
e armar qualquer material que possam estar dentro das regras de segurança para serem
utilizados por crianças em idade escolar. Esses materiais foram elaborados de acordo com
algumas regras baseadas pelo Instituto Nacional de Metrologia e a Associação Brasileira
de Normas Técnicas a fim de que possam ser manuseado pelos educandos da melhor
forma possível sem que possa trazer incômodo ou mesmo ferir ou pôr em risco a saúde
da criança que estiver manipulando o material. É dentro dessa premissa que o material
lúdico pedagógico confeccionado com materiais reciclados também dentro de um plano
de coleta seletiva, que além de prover renda para uma expressiva gama de famílias e até
mesmo poderia gerar economia para empresas que exploram os recursos do Meio
Ambiente. Ressaltando ainda mais a grandes vantagens ao Meio Ambiente, uma vez que
diminuiria a poluição tanto do solo como dos Recursos Hídricos locais. As pesquisas
referente ao projeto estão sendo realizada nas escolas de Ensino Fundamental I e II e
alunos e também em alunos portadores de Deficiência Intelectual, das escolas públicas
do município de Alto Alegre, no estado de Roraima.
Palavras chave: Lúdico, Reciclagem, Educação.
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VALE DO UMBURANA: NOSSA HISTÓRIA,
NOSSA CULTURA, NOSSA MEMÓRIA II
Jobson Oliveira Dias, Cristhian Ferreira Oliveira Sousa, Tlyne Rodrigues Pereira,
Izabete Dias de Jesus (orientadora) e Almir Gomes Pereira (coorientador)
Escola Estadual de Umburaninha
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas
Partindo do pressuposto de que é preciso zelar do passado para que não caia no
esquecimento e da falta de um registro histórico organizado, sobre a história e a cultura
das comunidades do Vale do Umburana-distrito de Batinga , Umburaninha e
Comunidade Quilombola do Pradinho – os alunos da E.E. de Umburaninha sentiram a
necessidade de coletar e juntar os pedaços da memória na produção de um livro para uso
na escola e resgate das lembranças por parte da população do vale. Trabalho grandioso,
através de entrevistas a antigos moradores, observação do patrimônio históricoarquitetônico, coleta de fotos, documentos e cartas, visitas a locais estratégicos por onde
passaram os pioneiros, visita à Comunidade Quilombola e a trechos do Rio Umburana.
Estudo sistematizado sobre a origem da população ,os motivos da sua fixação, o
estabelecimento definitivo dos pioneiros, a presença dos quilombolas e dos indígenas,
mapeamento geográfico de todo o vale do rio Umburana, Um conhecimento enriquecedor
que será disseminado na comunidade presente e transmitido às futuras gerações através
do livro “Memórias do Vale”.
Palavras chave: Vale do Umburana, Cultura, História.
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DETECTOR DE OBSTÁCULOS
Isabela Cristine de Souza, Nalanda Rowe Rocha, Hanna Lowise Monteiro de Oliveira,
Mirian Soares Vitor (orientadora) e Silvani Lúcia de Oliveira (coorientadora)

Escola Estadual Celso Machado
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas
INTRODUÇÃO: Você já deve ter visto ou conhece alguém que sofre com a deficiência
visual. Muitas vezes, nós não reparamos, mas eles estão presentes em vários lugares.
Existem várias dificuldades enfrentadas por eles, como atravessar ruas, porém nem todos
nó nos disponibilizamos a ajudá-los, às vezes, nem os percebemos na correria do
cotidiano OBJETIVO: Percebendo isso, decidimos basear nosso projeto em um elemento
que facilite o dia a dia deles, criando um objeto que pudesse facilitar sua locomoção. Um
produto que fosse prático e de fácil acesso, do qual não só pessoas com alta condição
financeira pudessem usufruir. Trata-se de um sensor conectado a um arduíno, que emite
um som quando for detectado um obstáculo a menos de 30cm de distância. O objetivo é,
então, facilitar o cotidiano das pessoas que sofrem com essa deficiência.
METODOLOGIA: A metodologia é complexa na fabricação, porém, o detector já vem
pronto para o uso do indivíduo. Possui um custo acessível para não ser limitado, podendo,
assim, ser usado por pessoas de diversas classes sociais. São conectados 8 cabos em um
Arduíno Uno (“hardware” livre), 1 Sensor Ultrassônico (é um dispositivo que utiliza alta
frequência de som para medir a distância entre itens determinados), e 1 Buzzer (é um
dispositivo de sinalização de áudio), utilizando como fonte de energia uma bateria ou
pilhas AA (que têm longa duração). Vários projetos de ajuda a deficientes visuais já foram
feitos, mas nem todos tiveram sucesso, e isso causou frustração aos beneficiados.
RESULTADOS ESPERADOS: Esperamos que nosso projeto possa ser acessível a todos
os que sofrem dessa deficiência. Pensando assim, realizamos um detector que emite ondas
sonoras quando o deficiente visual está em um raio de 30cm (medida que pode ser
modificada). Nossa ideia inicial seria a de que o Arduíno não emitisse sons, e, sim,
vibrasse ou até mesmo falasse à pessoa qual obstáculo estaria a sua frente. Para que isso
ocorra, precisaríamos de uma microcâmara e um aparelho auditivo que enviaria as
informações através do Arduíno. Estamos trabalhando para que isso aconteça.
CONCLUSÃO: Alcançando nosso objetivo, conseguiremos facilitar, aos poucos, a vida
de pessoas que sofrem com deficiência visual. Basta ressaltar que a deficiência não os
torna diferentes e muito menos “tristes” ou “sofredores”. Pelo contrário, a perda de uma
capacidade nos mostra um outro lado da vida, da qual valorizamos o que temos. Portanto,
esperamos que nosso projeto traga benefícios, pois temos andado cada vez mais dispersos
e muitas vezes esquecemos das pessoas que precisam da nossa ajuda.
Palavras chave: Desenvolvimento Visual, Funcionalidade, Cotidiano.
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CULTURAS JUVENIS: TRAJETOS E
PROJETOS DE JOVENS-ALUNOS DO IFSUL
Alexandre Lemos da Silva, Daniela Medeiros de Azevedo Prates (orientadora) e
Eduardo Martinelli Leal (coorientador)
Instituto Federal Sul rio-grandense (IFSul)
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas
O presente projeto apresenta como temática a análise sobre culturas juvenis
contemporâneas, tendo como foco de investigação as diferentes condições que perpassam
o cotidiano dos jovens e sobre as quais se (re)criam trajetos e projetos de vida. Nesse
sentido, problematiza quais as trajetórias e projetos de vida de jovens alunos dos cursos
técnico-integrados do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-riograndense (IFSul) do câmpus Charqueadas, local de atuação dos pesquisadores. O
objetivo da pesquisa consiste na investigação acerca das trajetórias biográficas e escolares
de ingressos dos cursos de Ensino Médio Técnico Integrado em Informática e
Mecatrônica; permitindo, assim, a busca por compreensões sobre as diferentes condições
de viver esse tempo de espera e preparação para a vida adulta. Assim, problematiza-se
concepções e sentidos atribuídos às experiências que os perpassam nos espaços
institucionais (inclusive escolares) e em seus interstícios, a partir dos principais autores
da área de pesquisa. Nessa direção, torna-se relevante aos processos de formação de
sujeitos-alunos operantes na instituição escolar reconhecer quem são e o que ensejam os
jovens, percebendo em seus trajetos e projetos possibilidades de (re) pensar espaços,
práticas e discursos. Para tanto, ocorreu a adoção dos principais procedimentos
metodológicos presentes nas Ciências Sociais, como observações participantes e
entrevistas semiestruturadas. Apresenta-se como resultado parcial a condição do jovemaluno ingressante, seus pertencimentos, identidades, relações e tensões referentes a
instituição. Espera-se, com esse estado do conhecimento, proporcionar possíveis
mecanismo e estratégias para redução nos índices de evasão e retenção, bem como
acompanhamento dos jovens-alunos ingressos com vistas a construir maior interação da
escola ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania.
Palavras chave: Jovens, Escola, Alunos.
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APLICATIVO EDUCATIVO PIONEIRAS: O
RECONHECIMENTO DAS MULHERES
BRASILEIRAS
Júlia Braga Marques Pereira, Vitória Bispo Umbelino, Maria Luiza Andrade Silva,
Frederico Alves Lopes (orientador) e Adriana Mara Vasconcelos (coorientadora)
FUNEC – CENTEC
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas
O Projeto Pioneiras busca resgatar as histórias das mulheres brasileiras, através de
pesquisas bibliográficas. As histórias e feitos dessas mulheres, tem como inclinação
apontar a construção nacional através da participação e contribuição feminina. Neste
sentido, o projeto traz em seu escopo a promoção da crítica sobre a invisibilidade da
mulher desde a formação nacional, apontando a necessidade de um novo olhar para
trajetória das mulheres que foram e continuam sendo pioneiras nas mais diversas esferas
sociais, científicas e políticas, ressaltando a militância de todas e a luta contra o machismo
e o preconceito perpetuado até a atualidade. Mostrar o protagonismo feminino é essencial
para a sociedade brasileira, reconhecendo a importância dessas ações no processo de
construção histórica do Brasil. É um meio de redescobrir a historiografia brasileira. Com
isso, objetiva-se ao final do projeto o lançamento de um aplicativo educativo, denominado
Pioneiras, para ser utilizado por toda a comunidade escolar, como forma de compartilhar
e multiplicar o conhecimento adquirido. Como metodologia tem-se a construção de uma
árvore cronológica das lutas femininas brasileiras, subdivididas em quatro etapas de
crescimento da árvore, sendo eles: A raiz, que retrata as mulheres do século XVI e XVII,
no caso as guerreiras indígenas e líderes de quilombos; O tronco é caracterizado pela
resistência feminina durante os séculos XVIII e XIX; a copa revela as lutas femininas nos
séculos XX e XXI. Também têm-se os frutos que possuem como crítica a questão que
nem todos os direitos das mulheres são exercidos, então com base nos 12 direitos básicos
que a ONU (Organização das Nações Unidas) elaborou, criou-se doze hashtag(#) com a
finalidade de dar visibilidades a esses direitos. Por fim, como meio de interagir com o
conhecimento adquirido pelas bibliografias tem-se os jogos sobre os dados contidos nas
bibliografias, sendo eles: Caça palavra, Palavra-Cruzada e Quiz. O resultado ao final, é
ter em mãos um material didático, interativo e educativo, disponibilizado de forma
gratuita, podendo ser utilizado educativamente por toda população como um recurso de
divulgação científica e redução das desigualdades gênero no Brasil, de acordo com a
quinta proposta da Agenda 30 da ONU.
Palavras chave: Mulheres Brasileiras, Aplicativo Educativo, Pioneiras.
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O SURDO NO EGITO E NO BRASIL
Francesca Cerezo Santos, Thais F. Gomes Marcelino, Pedro Henrique Cardoso Almeida
e Clarice Souza Prados (orientadora)
Escola Estadual Rosa Vaz de Araújo
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Humanas
Esse trabalho teve como objetivo principal discutir o tema surdo na antiguidade do Egito
e comparar com os surdos do Brasil na antiguidade e na atualidade, para isso resolvemos
estudar algumas maneiras de exibir algo sobre o tema escolhido, para que mais pessoas
tenham a oportunidade de poder conhecer sobre a vida dos surdos no antigo Egito e
também no Brasil antigo e atual. Decidimos comparar como os surdos eram tratados pela
sociedade do Egito na antiguidade com o tratamento que os surdos recebem na atualidade
no Brasil e como foi no passado. Depois de demonstrar como os surdos eram e é tratado,
o presente trabalho fez um estudo visando mostrar como eles se comunicavam e de que
forma era feita essa comunicação no Brasil na antiguidade e também nos dias atuais. E
além disso, foi possível notar que essas pessoas são tratadas no Brasil na atualidade com
preconceito devido a deficiência, diferente do que ocorria no antigo Egito em que eram
considerados divindades. Eles eram tratados assim porquê serviam de mediadores entre
os deuses e os Faraós, sendo assim eles eram respeitados e temidos pela população. Então,
através desse estudo concluímos que o respeito que os egípcios tinham com os surdos não
durou muito tempo, pois na época do povo Hebreu, fizeram a Lei Hebraica que pela
primeira vez teve referência a deficiência da surdes. Já no Brasil houve uma evolução no
tratamento com os surdos, pois foi criada a linguagem brasileira de sinais, denominada
de LIBRAS, que é a linguagem de surdos usada na atualidade no Brasil, o que foi de
grande relevância para a socialização e contribuição para valorizar e reconhecer a
linguagem dos surdos.
Palavras chave: Surdos, Brasil, Egito.
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METENDO O “LOKO”: UMA ANÁLISE SOBRE
A LOUCURA ENQUANTO FORMA DE
EXCLUSÃO SOCIAL NA ATUALIDADE A
PARTIR DO PENSAMENTO DE MICHEL
FOUCAULT
Davi Sales de Oliveira, José Franklin Gonçalves Souza, Tamires Rauana Fonseca Lima
e Dayane Evellin de Sousa Costa (orientadora)
Escola Estadual de Educação Profissional Presidente Roosevelt
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas
Segundo Michael Foucault, cada sociedade difere na sua visão sobre loucura e na sua
reação perante ela não depende apenas do conhecimento, mas sim da cultura e a época
em que se encontra. Como fato histórico, é possível encontrar registros já no século XV,
ligados ao processo de tratamentos desses indivíduos, exilados da cidade e lançados a
deriva no mar. Visto isso, o nosso projeto busca compreender o sentido de loucura na
contemporaneidade através da perspectiva foucaultiana acerca da história da loucura, e
assim diagnosticar em diversos ambientes, o pensamento atual sobre o que se entende por
loucura, querendo entender se existe ou não uma relação com a exclusão desses
indivíduos e desta forma, conscientizar a comunidade escolar a partir dos estudos
realizados, sendo assim, aplicamos um questionário a fim de coletar dados referentes à
exclusão social e perceber os estereótipos que caracterizam a loucura, com a aplicação
conseguimos concluir que mais da metade dos questionados já sentiram-se excluídos, e
esta exclusão é causada por crenças que se diferem da maioria, dentre elas a religião,
aparência e sexualidade, relacionando assim ao que Foucault nos aponta sobre indivíduos
não normatizados. Saindo do campo teórico, sentimos a necessidade de conversar com
pessoas que passaram por essa exclusão do meio social, então realizamos entrevistas
semi-estruturadas, para analisar a experiência de pessoas que passaram por isso. Essas
entrevistas nos levaram a perceber uma outra questão relevante que é a realidade das
instituições de internamento no Brasil, pois foi possível comparar a realidade com o que
está prescrito na reforma psiquiátrica, aprovada na Lei no 10.216/2001. A equipe realizou
uma intervenção artística para proporcionar um espaço de conscientização por meio de
um apanhado histórico acerca da loucura. Com os resultados obtidos, percebemos que a
exclusão dos indivíduos por vezes está relacionada com a não normatização desses
sujeitos, correspondendo com muitas das ideias citadas no livro A História da Loucura
escrito por Michel Foucault, onde a exclusão em caso de internamento dependerá não
somente de uma condição psicológica, como a priori deveria ser , mas também de fatores
históricos quanto ideologias sociais.
Palavras chave: Loucura, Exclusão, Foucault.
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O EU E O OUTRO: UMA ANÁLISE ACERCA
DO CONCEITO DE ALTERIDADE, NA
PERSPECTIVA DE EMMANUEL LÉVINAS, E A
IMPORTÂNCIA DA SUA PRESENÇA NOS
DISCURSOS CONTEMPORÂNEOS
Lucas Antonio Souza do Nascimento, Francisco Soares Herculano Júnior, Letícia
Pereira Vasconcelos e Dayane Evellin de Sousa Costa (orientadora)
Escola Estadual de Educação Profissional Presidente Roosevelt
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas
Tem se tornado frequente a sensação de que os indivíduos se mostram cada vez mais
totalitários. Através de um olhar crítico, nota-se que as relações de competitividade e a
busca por superioridade têm se tornado cada vez mais influentes no modo de pensar e
agir com o outro. Segundo Lévinas, “a crise do humanismo em nossa época, tem sem
dúvida, sua fonte na experiência da ineficácia humana posta em acusação pela própria
abundância de nossos meios de agir e pela extensão de nossas ambições” (1993, p. 82).
Portanto, o pensamento de Lévinas tem origem na denúncia do totalitarismo e na ausência
de reflexão acerca do respeito às diferenças, para que se busque uma sociedade mais ética.
A partir disso, tivemos como objetivo diagnosticar acerca da possível ausência de
alteridade dentro da competitividade dos jogos escolares. Realizamos revisões
bibliográficas acerca do conceito de Alteridade na obra “Entre nós: ensaios sobre
alteridade”, de Emmanuel Lévinas, e a obra “Compreender Lévinas”, de B. C. Hutchens,
juntamente a um conjunto de artigos sobre o tema com o intuito de criar um embasamento
teórico-científico. Partindo do conceito estudado, oportunizamos apresentações e
discussões sobre a temática no interior do nosso âmbito escolar. Após os dados coletados
ao decorrer da pesquisa e do aprofundamento no conceito de alteridade por meio de
artigos e livros direcionados ao assunto, suscitamos reflexão no pensamento coletivo de
nossa comunidade. Emmanuel Lévinas nos apresenta uma nova forma de pensar a
filosofia a partir da ética da alteridade como filosofia primeira. Onde está se traduz na
responsabilidade incondicional e irrecusável não só pelo outro mas por todos os outros
rompendo assim com o totalitarismo. O que podemos perceber com essa pesquisa é que
ainda pode se perceber casos de intolerância e egoísmo para com o próximo no âmbito
escolar, o que reforça a necessidade de se discutir a relevância desse conceito estar
presente nos discursos e práticas atuais.
Palavras chave: Ética, Filosofia, Outro.
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ANSIEDADE NA ESCOLA: SINTOMAS E
PREVENÇÃO
Kauã Fernando Gomes de Souza, Débora dos Santos Figueredo, Matheus Wilhen de
Oliveira Glicério (orientador) e cibelle Crísley de Fátima Magalhães (coorientadora)
Escola Municipal Maria José Campos Dias
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Humanas
Começamos o pensamento do desenvolvimento do trabalho, pela busca em ajudar os
estudantes com problemas psicossociais, como depressão, suicídio, ansiedade, transtorno
de humor e esquizofrenia. Como seria demandado muito tempo e cuidados éticos,
diminuímos a área de abrangência selecionando somente um dos transtornos dos diversos
existentes, o critério da escolha foi o acometimento desse problema nos estudantes que
desenvolveram o projeto, sendo selecionado, assim, a ansiedade como fruto da nossa
investigação. Desenvolvemos o trabalho com o oitavo ano na Escola Municipal Maria
José Campos Dias em Ibirité-MG, com estudantes de faixa etária entre 13 e 15 anos, pois
segundo Levy (2017), problemas psicológicos e sociais, particularmente envolvendo
questões escolares e de comportamento, ocorrem com mais frequência durante a
adolescência do que em qualquer outra época da infância. Buscamos primeiramente
verificar a presença de sintomas de ansiedade nos alunos do oitavo ano e apresentar
alternativas de projetos de intervenção. Produzimos um questionário e aplicamos aos
estudantes de oitavo ano sem que os alunos precisassem se identificar. Esse questionário
continha os principais sintomas de ansiedade, em que eles poderiam marcar mais de um,
ademais, também puderam selecionar a quantidade de horas de sono e tempo em que
passam em TICs (Tecnologia de Informação e Comunicação), como celulares, tablets,
computadores, que segundo alguns autores podem aumentar os riscos de Ansiedade. Por
meio do questionário pudemos conhecer e contabilizar os estudantes que apresentam
sintomas da ansiedade, tempo de sono e tempo dedicados à tecnologia, a fim de verificar
a necessidade de desenvolver um projeto de intervenção para ajudá-los a superar ou
minimizar os malefícios da ansiedade.
Palavras chave: Ansiedade, Psicossociais, Prevenção.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, RESPEITO E
VALORIZAÇÃO DO IDOSO
Sofia Alves Nascimento Feital Leite, Raíssa Tatiane Araújo Brant, Ana Luiza de Freitas
Dutra, Simone Carla Passos de Andrade (orientadora) e Maria Florinda Braz
(coorientadora)
Cooperativa Educacional Nossa Senhora de Fátima - COENSFA
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Humanas
Este projeto surgiu da vontade dos alunos em conhecer e se envolverem em alguma
instituição assistencial para idosos, com objetivo de desenvolver suas competências
intelectuais e emocionais, como o autoconhecimento, a valorização pessoal, a empatia,
falar e ouvir com amor, resolução de problemas e/ou conflitos com o olhar multifocal, de
forma criativa e autônoma, valorização e respeito à diversidade, bem como amar o ser
humano. Diante disso, realizamos vários encontros com os idosos, tanto na escola quanto
no Lar São Mateus, desenvolvendo a oralidade, a escuta, trocando histórias e experiências
de vida, atividades de pesquisas junto aos idosos e o Presidente da casa, tentando
solucionar alguns problemas de ordem material, como aquisição de fraldas geriátricas e
leite e, emocional com conversa informal, músicas, artes, contação de histórias, recitais
de poemas, filmes, culinária, jogos e lanches. Do contexto geral resultou a afirmação do
ser humano como parte integrante da sociedade, onde ele também é um agente
transformador promovendo o acolhimento, o conhecimento e respeito por outro ser
humano.
Palavras chave: Valorização, Respeito, Idoso.
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A QUÍMICA DA FELICIDADE
Nicoly Andrade Candido, Luisa Caroline Berto Silva, Luiz Guilherme Berto Silva,
Wagner Corrêa da Rocha (orientador) e Marluce da Conceição Soares Lima
(coorientadora)

Escola Estadual Desembargador Canedo
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Humanas
A felicidade está ligada a hormônios do bem-estar (a endorfina, oxitocina, dopamina,
serotonina, entre outros). As endorfinas são consideradas a morfina do corpo, uma espécie
de analgésico natural (BBC, 2017). Descoberta há 40 anos, as endorfinas são uma "breve
euforia que mascara a dor física" classifica Breuning (2012, p.36). Por ser relacionada
com o desenvolvimento de comportamentos e vícios maternos, a oxitocina é muitas vezes
apelidada de "hormônio dos vínculos emocionais" e "hormônio do abraço"(BBC, 2017).
A dopamina costuma ser descrita como responsável por sentimentos como amor e luxúria,
mas também já foi tachada de ser viciante. Daí sua descrição como "mediadora do prazer".
Segundo John Salamone (Neuron,2012), “baixos níveis de dopamina fazem com que
pessoas e outros animais sejam menos propensos a trabalhar para um propósito”. Como
a serotonina flui quando você se sente importante, toma sol, recebe massagens e pratica
exercícios aeróbicos, como corrida e ciclismo, o sentimento de solidão e até mesmo a
depressão são respostas químicas à sua ausência. A depressão se situa como a principal
causa principal de invalidez em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS). Nesse sentido, o presente trabalho procurou interpretar como se expressam os
efeitos dessa química de substâncias que modificam o comportamento e o dia a dia dos
moradores residentes nas proximidades da nossa escola. DESENVOLVIMENTO: O
projeto “A Química da Felicidade”, procura identificar os problemas sociais e psíquicos
da população aos arredores da nossa escola, por meio de levantamentos de dados. O
intuito do presente trabalho é servir como ferramenta de solução dos problemas
encontrados através dessa pesquisa. O resultado do trabalho apresentou um mapeamento
do bairro Barra, Muriaé-MG, onde a maioria das pessoas se classificaram como bastante
feliz. Contudo, em algumas localidades, principalmente aquelas que margeiam o Rio
Muriaé apresentam quadro preocupante de infelicidade, o que provavelmente pode estar
ligado às questões de alagamento do Rio Muriaé. Conclui-se que a felicidade é um
fenômeno predominantemente subjetivo, estando subordinada mais a traços de
temperamento e postura perante a vida do que a fatores externamente determinados. Esse
trabalho pode ser uma ferramenta importante nas tomadas de decisões da Secretaria de
Assistência Social da cidade, pois pode prevenir futuras ocorrências ligadas a condição
de saúde psicológica da população.
Palavras chave: Hormônios, Sentimentos, Mapeamento.
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MULHERES E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL
TECNOLÓGICA
Mylena Karolline Santiago da Silva, Marylia Willyane de Lemos Oliveira e Luiz
Henrique Felício do Nascimento (orientador)
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas
O presente projeto aborda a temática da presença feminina na área de ciências exatas e
tecnológicas, tendo como foco os fenômenos de concentração de mulheres em áreas
específicas e diminuição do número de mulheres nos níveis elevados da carreira. Com
objetivo de verificar e atestar as condições gerais que levam as mulheres à escolha,
ingresso, desenvolvimento e exercício ascensão profissional nessas áreas do
conhecimento. O projeto traz um estudo realizado com as alunas matriculadas nos cursos
de informática para internet e eletrônica do IFRN campus Natal Zona Norte, e mulheres
formadas nessas áreas, através de questionários. Assim como, resultado de uma análise
no quadro de docentes do IFRN campus Natal Zona Norte, realizada a fim de verificar a
presença desses fenômenos. Com a pesquisa buscamos colaborar para um maior
entendimento do tema, e assim contribuir para melhores propostas de incentivo ao
ingresso de mulheres na área, além de despertar e incentivar os estudos nesse âmbito
servindo de base como tal.
Palavras chave: Mulheres, Carreira, Paridade de Gênero.
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CIDADANIA LIGADA AO MEIO AMBIENTE
DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ, FEITO POR
VEREADORES MIRINS
Ana Beatriz Neto da Cruz, Luana Victória da Silva, Fernanda Rodrigues Antunes
(orientadora), Adriano Breguncci Pontello (coorientador) e Andréia de Oliveira Fonseca
(coorientadora)
Escola Municipal Professora Carmelita Carvalho Garcia - CAIC
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Humanas
O seguinte trabalho é um dos desenvolvidos pelo Projeto Escola Cidadã no município de
Ibirité sendo esse ligado ao meio ambiente e a democracia. Trabalho desenvolvido com
alunos do 7º e 9º ano da Escola Municipal Professora Carmelita Carvalho Garcia. Que
teve como objetivo de levar a conscientização ambiental através do trabalho de
apropriação do Parque do bairro Novo Horizonte também bairro da escola, para isso
foram desenvolvidos conceitos políticos, ligados a questão da cidadania e do meio
ambiente. Dessa forma fez parte do trabalho construir um projeto pedagógico que
articulasse educação ambiental ao empoderamento do território. Contudo compreendendo
as noções básicas relacionadas ao meio ambiente e necessários para a democracia, através
da responsabilidade de cada um em respeitar o meio; consolidando valores sociais;
refletindo em uma representatividade política, direcionada em defesa do meio natural
comum ao povo e essencial à qualidade de vida. Para isso foram trabalhados conceitos de
cidadania e democracia a fim que esses alunos pudessem como vereadores mirins
desenvolver projetos de lei ligados à política pública, com base nas aulas e discussões
como vereadores mirins e depois como deputados mirins. Portanto fizeram parte do
trabalho aulas coletivas com temas relacionados ao meio ambiente e a democracia a fim
de aguçar no aluno uma postura como cidadão e com proposta de buscar pelas respostas
dos questionamentos fosse, do Parque Ecológico do bairro Novo Horizonte ou sobre o
papel de cada um dos alunos como parte integrante da política. Como resultados tiveram
5 deputados mirins da escola em audiência em Brasília, podendo representar e votar
projetos de leis feito por outros estudantes de regiões do Brasil e cidadãos preocupados
com a realidade do seu bairro, município e com certeza do Brasil. Conclui se que para
promover conscientização deve-se informar, apresentar, incentivar que os próprios alunos
buscam por soluções e tem suas ações embasadas no que foi aprendido e que podem não
só criticar e sim propor melhorias.
Palavras chave: Conscientização Ambiental, Estudo da Cidadania, Vereadores Mirins.
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MOVIMENTO MAKER: CRIAÇÃO DE UMA
OFICINA ITINERANTE E SUA APLICAÇÃO
EM PROL DA SOCIEDADE
Douglas Marques Bueno, Larissa Ney Bassini, Matheus Moro Moutinho, Isadora de
Leon Torres (orientadora) e Gabriela Tornquist Mazzaferro (coorientadora)
Escola de Ensino Médio SESI Eraldo Giacobbe
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas
O fenômeno que neste trabalho é designado por Movimento Maker deriva das práticas de
DIY (Do it yourself) aliadas a processos e ferramentas tanto analógicas como digitais e,
acima de tudo, à pluralidade de recursos que a Internet proporciona. Tal tema é um famoso
movimento que deu a ideia inicial ao projeto e se fundamenta na extensão da cultura do
Faça Você Mesmo, que tomou forma na Costa Leste dos EUA no final da década dos
anos 60, tendo a sua origem na cultura da criação e da inventividade. É fato que o trabalho
em grupo vem sendo um recurso muito utilizado com o intuito de promover a interação
social entre os membros, beneficiando, com isso, a relação entre aprendizado e
desenvolvimento. Logo, a iniciativa objetiva a criação de uma oficina itinerante, a fim de
solucionar problemas de cunho social e ambiental que a população atual enfrenta,
buscando propor soluções inovadoras que contribuam com um novo tipo de consumo
colaborativo e sustentável. A proposta se justifica por contribuir com a minimização de
problemáticas como o consumismo desenfreado, a crescente desigualdade social e o
desperdício de materiais recicláveis, temas que se destacam no Brasil e no mundo.
Ressalta-se a relevância da proposta, tendo em vista a possibilidade de uma
multidisciplinaridade de áreas de formação na qual os cidadãos poderão trabalhar em
grupo, compartilhando não só ferramentas e materiais, mas também pensamentos e
conhecimentos. Desse modo, a ideia de consumismo será modificada, dando ênfase ao
consumo colaborativo, visando um novo conceito que foca na troca e não no próprio
consumo, diminuindo o impacto nos recursos naturais, contribuindo para a
sustentabilidade. Assim, os materiais recicláveis serão reutilizados e retornarão à
comunidade sob forma de benefícios. Para tanto, serão propostas parcerias com
instituições de ensino e com a prefeitura, a fim de que haja auxílio acadêmico e técnico
de alunos que farão parte da equipe da oficina.
Palavras chave: Oficina Comunitária, Sustentabilidade, Consumo Colaborativo.
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POESIAS DE UMA COR: RELATOS DE
AFRODESCENDENTES VÍTIMAS DE RACISMO
Carlos Eduardo Acosta Tavares, Alice Donata Ulguim da Silva Nunes, Rafael Farias de
Corrêa, Joice Madeira dos Reis (orientadora) e Isadora de Leon Torres (coorientadora)
Escola de Ensino Médio SESI Eraldo Giacobbe
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas
Este trabalho está sendo desenvolvido desde 2018 por alunos do ensino médio regular da
Escola Sesi Eraldo Giacobbe - Pelotas, que, sensíveis ao tema, se propuseram a debatêlo. Nesse sentido, é preciso entender o que é racismo e de que forma o preconceito contra
os negros ainda se manifesta na sociedade brasileira e, assim, é necessário conceituar o
termo com base na história. Desde a colonização europeia a exploração dos povos negros,
originários do continente africano, se faz presente nas relações entre sociedade. Apesar
do discurso que nega e ameniza a presença do preconceito e da discriminação racial no
país, não é difícil presenciar manifestações de racismo em nossa sociedade. O racismo
brasileiro manifesta-se de forma implícita e explícita nas relações sociais, visto que a
ideologia do preconceito está enraizada na sociedade desde os primórdios. A escravidão
no Brasil foi perpetuada por mais de 300 anos e, mesmo após a abolição da escravatura,
a ideia de que tudo que vem do negro é ruim perpassa a sociedade consolidando a estrutura
racista que é ainda vigente. As atitudes racistas se tornam naturais à medida que
recorrentes mecanismos de marginalização e destruição da cultura do negro fazem com
que o próprio oprimido aceite práticas de preconceito como algo normal. Embora o ato
de escravizar seja tão antigo e já tenha se manifestado nos primórdios da humanidade,
tendo estado presente no caminhar de muitas culturas, seu reflexos nos dias atuais são
nítidos, principalmente na cidade em que esta pesquisa está sendo desenvolvida. Para os
que sofrem o racismo, a saída, às vezes, se dá por meio da agressividade e, para outros,
no recolhimento e no silenciamento. De maneira ainda mais branda o racismo estrutural,
que é definido por um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutidas em nossos
costumes, promove, direta ou indiretamente, a segregação ou o preconceito racial. Essa
forma de racismo tende a ser ainda mais perigosa por ser de difícil percepção, da mesma
forma como o racismo recreativo, pois piadas que ofendem uma raça não podem ser
consideradas piadas. Dessa forma o projeto “Poesias de uma cor: relatos de
afrodescendentes vítimas de racismo” visa discutir as noções de raça e racismo para
produzir uma reflexão sobre alguns dados concretos acerca da desigualdade racial no
Brasil, buscando, a partir das situações relatadas e vivenciadas, elaborar releituras em
forma de poesias e outras manifestações artísticas que irão compor um livro. Assim,
pretende-se, por meio da linguagem literária, compartilhar a vivência que grande parte da
sociedade passa em seu cotidiano, buscando, desse modo, construir uma sociedade mais
justa, igualitária e respeitosa para todos, desconstruindo antigos estereótipos carregados
de preconceito e racismo.
Palavras chave: Racismo, Sociedade, Poesias.
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O USO DO PROTOCOLO PIA COMO
PROPOSTA ALTERNATIVA DE PREVENÇÃO AO
SUICÍDIO II
Rafael Silva Borba, Karla Janaina Luiza de Araújo, Larissa Martins Espindola e
Mariana Teixeira Ramos (orientadora)
Escola Estadual João Rodrigues da Silva
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas
O suicídio é um fenômeno presente ao longo de toda a história da humanidade em todas
as culturas. É um comportamento com determinantes multifatoriais e resultado de uma
complexa interação de fatores psicológicos e biológicos, inclusive genéticos, culturais e
socioambientais. O suicídio pode ser definido como um ato deliberado executado pelo
próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo
que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. Também fazem parte do que
habitualmente chamamos de comportamento suicida: os pensamentos, os planos e a
tentativa de suicídio. Uma pequena proporção do comportamento suicida chega ao nosso
conhecimento. Prudente de Morais é uma cidade pequena e pacata com pouco mais de 15
mil habitantes, o município não há registro de suicídios más sabe-se que acontece, tratase de uma cidade com pouca informação para a sociedade, o que gera um grande acúmulo
de pessoas que não conseguem lidar não só com suicídio mas também com outras doenças
psicológicas. Pensando em tal situação realizou-se pesquisas bibliográficas e reuniões
com profissionais da saúde para mudar a realidade atual da sociedade. Realizou-se
palestras sobre o tema em escolas públicas do município, desenvolveu-se o método
PIA(Perceber, Informar e Ajudar) para ser aplicado em forma de cartilha informativa,
mostrando o que fazer, como identificar sinais, como ajudar em relação ao suicídio.
Desenvolveu-se um aplicativo com informações, contatos de ajuda, frases motivacionais
e o principal o Método de Cores, seu objetivo é realizar um teste rápido online ou
pessoalmente, com sinais que antecedem o suicido, classificando o outro em sua devida
cor, cada cor tem seu peso e grau de ajuda. Conclui-se que o método PIA possuí total
capacidade de ajudar e investir no combate ao suicídio, uma vez que o teste foi aprovado
para ser usado nos locais de saúde do Município.
Palavras chave: Suicídio, Prevenção, PIA.
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MESTRE VITALINO: O DEUS DO BARRO
Ana Rita Melo Góes Nascimento, Igor Leonardo dos Santos Gomes, Valmir Vagner da
Silva Falcão e Maria Célia Gomes Alves da Silva (orientadora)
Escola Municipal de Tempo Integral Reitor João Alfredo
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Ciências Humanas
Este trabalho visa apresentar a importância das obras do Mestre Vitalino, na perspectiva
de sua produção artística que passou a ser iconográfica, influenciando a formação de
novas gerações de artistas, principalmente no Alto do Moura. À princípio, apresentou-se
a proposta do projeto aos alunos, relatando a sua finalidade e importância, desta forma,
chegamos a construção do tema. Em seguida lançamos no decorrer das aulas indagações
promovendo debates sobre a relação do Mestre Vitalino; considerado um dos maiores
artistas da história da arte do barro no Brasil. Filho de um lavrador e de uma artesã que
fazia panelas de barro para vender na feira, desde seis anos de idade já fazia transparecer
seu talento moldando pequenos animais com as sobras do barro. Buscando dessa forma
refletir que o caminho para sair do anonimato foi longo. Do “Alto do Moura”, onde o
artista viveu e contava com a ajuda dos filhos, até o reconhecimento do seu trabalho a
partir de 1947, com o convite do artista plástico Augusto Rodrigues para uma exposição
no Rio de Janeiro, passando a apresentar suas peças na Exposição de Cerâmica Popular
Pernambucana e depois mundialmente. Assim tivemos como culminância e apresentação
na feira de conhecimento por 3 alunos do 6º ano C. Percebe-se que muita coisa mudou
com o tempo. O artesanato encontrado no Alto do Moura adquire novas formas e
proporções, embora ainda a predominância da produção de pequenas obras mostrando
gente e animais, exatamente como fazia o Mestre Vitalino. bem como no aprimoramento
da linguagem oral e escrita, a partir de uma visão de que a tecnologia pode ser utilizada
também para favorecer o processo ensino-aprendizagem.
Palavras chave: Lavrador, Artesã, Perspectiva.
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NUGIF: NÚCLEO DE GAMIFICAÇÃO DO IFSUL
VENÂNCIO AIRES
Amanda Gabriele Ribeiro, Jaqueline Larissa Dhein, Lucas Jandrey Leismann e Cristian
Oliveira da Conceição (orientadora)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) Campus Venâncio Aires
Ensino Médio ou Técnico
Ciências Humanas
Tendo em vista que as gerações mais novas da nossa sociedade já nascem imersas no
mundo digital e tecnológico no qual vive-se atualmente, diversos pesquisadores
preocupam-se com a forma que a educação será abordada às mesmas. Os métodos
tradicionais de ensino que foram por décadas aplicados (e ainda utilizados em larga escala
por todo o Brasil), apresenta menor eficiência se comparado à alguns anos atrás. Isso se
deve principalmente ao fato de que as crianças e adolescentes não se sentem motivadas
com a ideia de passar um turno inteiro de estudos apenas sentado em frente ao quadro
negro. A fim de contornar tais dificuldades, surge uma nova ciência, conhecida como
Gamificação - que, como o próprio nome sugere, é a metodologia de tornar mais
divertidas as atividades do cotidiano, utilizando para isso os aspectos dinâmicos e
desafiadores encontrados nos jogos. Contudo, até então, pouco sobre sua aplicação no
núcleo escolar é conhecido e/ou explorado. Pensando nisso, iniciou-se o desenvolvimento
do projeto NUGIF: Núcleo de Gamificação do IFSul Câmpus Venâncio Aires. O principal
objetivo consiste no ensino do desenvolvimento de jogos digitais (desde a sua idealização
até a programação dos mesmos) e ferramentas da gamificação para crianças e
adolescentes. Durante o projeto, foram realizadas oficinas e ações de extensão tanto com
a comunidade interna do instituto (alunos de 1º, 2º e 3º anos) quanto com a comunidade
externa (crianças de um centro social da região), onde os beneficiários do projeto tiveram
o constante estímulo de sua criatividade, aprendendo a trabalhar em equipe e desenvolver
suas próprias ideias. Por fim, espera-se que, com o conhecimento adquirido, os mesmos
possam aplicá-lo em qualquer área em que forem atuar - tanto no futuro,
profissionalmente, quanto em sua vida pessoal e cotidiana, trazendo benefícios para seu
crescimento pessoal.
Palavras chave: Criatividade, Educação, Gamificação.
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AS UTILIDADES DO PHOTOSHOP
Brenda Metzker de Souza, Luiz Gabriel Ribeiro, Natan Paulino dos Reis e Marina
Andrade Alves da Silva (orientadora)
Escola Estadual Rosa Vaz de Araújo
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Linguística, Letras e Artes
Neste trabalho procuramos responder ao seguinte problema de pesquisa: “Quais são as
utilidades do programa Photoshop?”. O Photoshop é um software de edição de imagens
e design gráfico, criado em 1987 acidentalmente por Thomas Knoll, na Califórnia,
Estados Unidos. Algumas de suas utilidades são: editar e aprimorar fotos, fazer logos para
empresas, criar ilustrações em 2D e em 3D, produzir sites e aplicativos para dispositivos
móveis, editar vídeos, entre outras. Por meio deste trabalho, pesquisamos e aprendemos
sobre algumas destas utilidades, focando nas utilidades de edição e aprimoramento de
imagens. Depois disso, separamos algumas edições que queríamos fazer e mostrar para
as pessoas na Feira de Ciências. Utilizamos um notebook que tinha o Photoshop instalado,
algumas imagens que separamos e mostramos algumas edições que podem ser feitas
utilizando o Photoshop, tais como aplicar efeitos de cores nas imagens – como o efeito
ensolarado, o efeito azulado, o efeito de foto antiga, o efeito de 3D – realizar recortes nas
imagens e sobreposição de imagens, preencher uma parte de uma imagem com
determinada cor, escrever texto em uma imagem, selecionar uma cor da imagem e colocála de plano de fundo, mudar o foco e a iluminação de imagens, mudar o aspecto de cores
de uma imagem – de frio para quente, por exemplo - dentre outros. Acreditamos que
nosso projeto foi importante porque ajudou a mostrar para as pessoas como o Photoshop
pode ser utilizado, ou seja, elas puderam aprender um pouco sobre este software, que é o
software de imagem digital mais avançado do mundo, usado por fotógrafos, designers e
outros profissionais.
Palavras chave: Photoshop, Utilidades do Photoshop, Edição de Imagens.
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ESTUDOS ACERCA DAS VARIAÇÕES
LINGUÍSTICAS DE LÍNGUA BRASILEIRA DE
SINAIS NO LITORAL NORTE GAÚCHO
Ana Clara Jardim da Silva, Aline Dubal Machado (orientadora) e Ingrid Gonçalves
Caseira (coorientadora)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus
Osório
Ensino Médio ou Técnico
Linguística, Letras e Artes
A Língua Brasileira de Sinais é uma língua legítima e genuína como as demais, diferindo
apenas por sua modalidade gestual-visual. Ela não apresenta unidade e sofre variações.
Em nossa localidade, essas diferenciações são também perceptíveis e marcantes.
Observamos que a comunidade surda do litoral norte gaúcho vem apresentando uma
crescente demanda por plataformas de estudos de Libras, direcionadas à região. Assim,
objetivamos analisar alguns sinais realizados por sujeitos surdos do litoral norte gaúcho
e compará-los com os encontrados em dicionários de Libras de outras localidades, para
averiguarmos as variações linguísticas existentes em relação ao estado e ao país. Após,
buscamos produzir uma plataforma digital, contendo materiais didáticos específicos à
região, que auxiliarão no processo de difusão dessa língua. O primeiro passo de nossa
metodologia foi elencar 5 cidades da região: Capão da Canoa, Imbé, Osório, Santo
Antônio da Patrulha e Tramandaí. Nestas, definimos 1 sujeitos de pesquisa surdo.
Reunimo-nos com cada um para a aplicação de um formulário contendo questionamentos
relevantes ao estudo e para registrarmos a forma como sinalizavam determinados sinais.
Estes sinais compuseram 4 listas de diferentes vocabulários: adjetivos, nomes de cidades
do litoral norte, objetos e verbos. Durante a análise sociolinguística, buscamos perceber,
primeiramente, as variações existentes entre a comunidade surda local. Após,
comparamos os sinais realizados por eles com aqueles encontrados no Minidicionário da
Faders e, ainda, com os encontrados no Dicionário de Língua de Sinais Brasileira.
Concluídas as análises, pudemos constatar que o sujeito de Capão da Canoa é o que mais
varia em relação aos das demais cidades da região, enquanto o de Imbé é o que mais varia
em relação aos sinais encontrados em ambos os dicionários analisados. Acreditamos,
assim, que este projeto possui grande relevância social, uma vez que auxilia a promoção
da acessibilidade comunicativa entre surdos e ouvintes em nossa região.
Palavras chave: Língua Brasileira de Sinais, Variações Linguísticas, Litoral Norte
Gaúcho.
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CONTO SOBRE TELA
Maria Clara da Silva Lopes, Thainá Jheneffe do Nascimento Godat, Viviany Correia
Gomes Barbosa e Salatiel Costa Silva (orientador)
Escola Municipal de Ensino Integral Pedro Augusto
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Linguística, Letras e Artes
A partir do objeto de pesquisa, observou-se uma lacuna para este tipo de produção,
tomando por base as artes plásticas, mais precisamente produções em telas. buscou-se
uma intertextualidade que levasse a resultados práticos dando vida a produção de contos
suportados em telas e em laboratório. Dialogando do figurativo ao abstrato, do clássico
ao contemporâneo, assim se pode entrar num espaço de criação concreta e imagética. A
construção do conto vai se dando como autores equilibristas, prontos para sonhar e
quando e possível, se equilibrando entre letras, pontos, vírgulas, aspas e recursos da
interlocução. Assim é possível escrever além da imaginação. OBJETIVO GERAL:
Produzir contos a partir de imagens suportadas em telas e no laboratório de pesquisa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Compreender os efeitos e nuances de uma tela que podem
ser transformadas em elementos textuais. Aplicar o conceito de leitura de texto de
imagens (tela), tendo em vista as suas dimensões ideológicas, imaginárias e temporais.
METODOLOGIA: Os pesquisadores leram e interagiram com uma imagem suportada
em tela ou ampliada em microscópio para produção de contos. Análises de imagens, tendo
em vista contexto, ideologia e percepção visual. Pesquisa bibliográfica. Leitura de contos.
Elementos principais de um conto. CONCLUSÃO: Com isso, as experiências serão
compartilhadas em sala de aula, na perspectiva de uma ferramenta para construção da
esfera literária, para construção de contos a partir de uma realidade bem interessante do
cotidiano. Aplicou-se, portanto, o lado prazeroso da literatura, capaz de dialogar com os
diversos ramos do saber literário, artístico e social.
Palavras chave: Produção, Tela, Mundo.
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TRADIÇÃO E RELIGIOSIDADE AFRO-BRASILEIRA
EM MATEUS LEME (MG): ROMPENDO COM O
SILÊNCIO
Jhulian Hélida Fernandes Magalhães, Marcos Yúri Santos Gomes, Pedro Henrique
Coelho de Almeida, Aline Rafaela Lelis Silva (orientadora), Marcílio Alves de Oliveira
(coorientador)
Escola Municipal Judith de Abreu Oliveira
Educação de Jovens e Adultos - EJA
Ciências Humanas
As religiões de matriz africana foram incorporadas à cultura brasileira ainda no período
colonial, quando os primeiros africanos desembarcaram na antiga colônia portuguesa na
condição de escravizados. Desde então, esses africanos encontraram na religiosidade,
uma forma de preservar suas tradições, idiomas, conhecimentos e valores trazidos do
continente africano. No Brasil, cerca de 0,3% da população segundo o IBGE praticam
religiões de matriz africana. No Estado de Minas Gerais, existem mais de mil espaços de
celebração, entre terreiros de umbanda e barracões de candomblé, de acordo com a
Associação de Umbanda e Candomblé de Minas Gerais (AUC-MG). No município de
Mateus Leme, embora não tenhamos um estudo detalhado acerca da presença africana na
constituição da sua história, traz fortes influências da cultura negra presentes nas
celebrações culturais dos moradores como o Congado, na prática das benzeduras e nas
histórias que estão na boca do povo acerca de escravizados, quilombos e outros contos
que fazem parte do imaginário dos moradores. Partindo dessa premissa e com o intuito
de trazer à tona a presença da cultura afro-brasileira no município, em especial a cultura
religiosa deixada pelos africanos escravizados, esta pesquisa teve por objetivo mapear os
terreiros de umbanda, candomblé dentre outros segmentos afro-religiosos em Mateus
Leme (MG), a fim de obter um panorama das religiões/religiosidades de matriz africana
no município a partir dos seus próprios interlocutores, buscando perceber suas principais
características sócio-históricas e suas linhas de ação. Para isso foi realizado um
levantamento bibliográfico, sobre as religiões afro-brasileiras, racismo, a Lei Federal
10.639-/03 e sobre a história dos negros no Brasil. Identificamos os espaços religiosos
(terreiros, barracões e casas de santo) seguindo as indicações de adeptos dessas religiões.
Entramos em contato com os zeladores desses espaços e os entrevistamos. Até este
momento da pesquisa foram identificados nove espaços religiosos, entre terreiros de
candomblé e umbanda. Dos nove espaços identificados, visitamos e entrevistamos os
zeladores de dois terreiros de candomblé de Angola e de um terreiro de umbanda. O que
a nossa pesquisa tem apontado até o momento é uma presença marcante desses espaços
no município, porém invisibilizados pelo poder público e vistos com maus olhos pela
comunidade onde esses espaços sagrados se encontram. Acreditamos que essa
invisibilização e desconfiança para com as tradições religiosas de matriz africana estão
intimamente ligadas ao desconhecimento acerca da cultura dos povos africanos e afrobrasileiros e ao racismo, que durante décadas serviu para desmoralizar os valores culturais
dos povos negros africanos e afro-brasileiros.
Palavras chave: Tradição, Religiosidade afro-brasileira, Mateus Leme.
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CONHECIMENTO POPULAR SOBRE OS
BENEFÍCIOS DA BATATA DOCE (Ipomoea
batatas) DENTRO DA COMUNIDADE ESCOLAR
Estéfany da Silva Gonzaga Santos, Wellingtom Cristiano da Silva, Anelisa Francisca da
Silva, Lúcia Aparecida de Souza (orientadora), Deusérgia Aparecida da Silva de Sousa
(coorientadora)
Escola Municipal Judith de Abreu Oliveira
Educação de Jovens e Adultos - EJA
Ciências Humanas
O desenvolvimento deste projeto permitirá o conhecimento do benefício da batata doce e
seus derivados, que possivelmente poderão ser usados em benefício da comunidade
escolar. A escolha do tema surgiu a partir da do interesse dos alunos turma do sexto ano
EJA em pesquisar qual o valor nutricional da batata doce (calorias, macronutrientes e
micronutrientes), como pessoas idosas podem ter uma melhora na saúde ao consumirem
batata doce e se seria viável a fabricação da farinha de batata doce. Esta pesquisa
investigará o processo de preparo da raiz da I. batatas e os procedimentos de fabricação
da farinha de batata doce com o objetivo de responder questões como: Quais os benefícios
da batata doce para a saúde? Qual o valor nutricional da farinha de batata doce? Este
alimento possui algum potencial medicinal? Qual a importância da batata doce para
pessoas idosas? Qual a importância deste alimento para a comunidade? Além da raiz
tuberosa, as outras partes da planta I. batatas possuem alto valor nutricional?
Palavras chave: Batata doce, Escola, Mateus Leme.
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RECIPIENTES BIODEGRADÁVEIS: BUSCANDO
FORMAS DE (RE)APROVEITAMENTO DO
RESÍDUO DAS INDÚSTRIAS DE CANA-DEAÇÚCAR
Eva Maria de Melo Vicente, Senhora de Jesus Souza, Karla Soares Braga, Ramon
Pinheiro de Oliveira(orientador) e Maísa Gonçalves da Silva (coorientadora)
Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia
Educação de Jovens e Adultos - EJA
Ciências Humanas
Na região do Triângulo Mineiro em Minas Gerais, tem sido crescente o plantio de cana
de açúcar para atender as necessidades de usinas de produção de álcool e açúcar. Em
decorrência da instalação destas usinas, ocorrem diversos impactos com relação ao
consumo de recursos. No setor industrial da região, foram identificados dois tipos de
indústrias as que incineram o resíduo da moagem da cana de açúcar e as que descartam a
mesma, que pode ter destino como biomassa ou lixo comum. Dessa forma, identifica-se
uma possibilidade de pesquisa, amparados nos princípios da bioeconomia, considerandose o (re)aproveitamento desta matéria prima, na fabricação de bandejas descartáveis
utilizadas para organização de frutas e verduras em sacolões, mercearias e
supermercados, considera-se justificada a proposta devido ao consumo de utensílios
plásticos e ao (re)aproveitamento dessa matéria prima. A questão orientadora da pesquisa
é: “Como confeccionar recipientes biodegradáveis para o armazenamento e organização
de frutas e verduras, substituindo o consumo de plástico e/ou isopor? Por meio de leituras
de artigos, reuniões de discussões e desenvolvimento prático do trabalho, pretende-se
desenvolver o protótipo e realizar os testes segundo as agências normativas de fabricação
e comercialização de um produto. Pretendemos fundamentar nossas ações em pesquisas
já desenvolvidas, investigando possíveis combinações de materiais e substâncias que os
tornariam resistentes e confiáveis. Além da cana de açúcar, será utilizado uma
combinação entre a casca de batata e a casca de mandioca, outros resíduos que
normalmente são descartados pela indústria local. Por isso as ações desse trabalho têm
como intuito investigar possibilidades e alternativas que sejam sustentáveis, as quais
possivelmente poderão contribuir com a preservação do meio ambiente, minimizando os
danos causados por diferentes ações do homem.
Palavras chave: Plástico, Resíduos, Cana-de-açúcar.
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AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL
Olivio Antonio Da Costa Nascimento, Robervaldo Alomba dos Santos, Flávio De
Moura Pinto e Paulo Márcio Marques do Nascimento (orientador)
Escola Estadual Técnico Industrial Professor Fontes
Educação de Jovens e Adultos - EJA
Ciências Exatas
Na atualidade o tempo disponível para atividades domésticas está cada vez mais reduzido,
obrigando moradores a pensarem em soluções mais automatizadas. A Automação
residencial utiliza a tecnologia para tornar automáticas algumas tarefas habituais, que em
uma casa convencional, ficaria a cargo de seus moradores. Ela pode proporcionar aos seus
usuários o conforto antes não imaginado, pelo simples fato de ser facilmente adaptada a
qualquer utilidade doméstica, sendo desse modo, uma tecnologia expansível e flexível
que o próprio habitante que opta como será beneficiado. Este trabalho apresenta uma
proposta de baixo custo de solução de Automação Residencial que pode auxiliar usuários
em atividades relacionadas a estes ambientes. Através de uma interface eletrônica, o
usuário pode controlar certas atividades pré-definidas do seu Smartphone, além de
proporcionar segurança aos moradores através do monitoramento contínuo da sua
propriedade. Dentre as atividades que podem ser realizadas é o acionamento de lâmpadas,
realização de irrigação de jardim, abertura de portas automáticas entre outras. O projeto
consiste em uma maquete automatizada cujo acionamento se faz via software instalado
em Smartphone. A interface servirá como controlador enviando sinais de tomada de
decisão para atuadores instalados no painel. Espera-se que se consiga mostrar a facilidade
de implantação e operação de um sistema de automação residencial, possibilitando e
viabilizando ao usuário final a realização de um projeto de baixo custo sem perder sua
sofisticação de alto valor agregado.
Palavras chave: Automação Residencial, Automação; Praticidade e Conforto.
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A CIÊNCIA FOGUETE A BASE DE ÁGUA: E
PRA MARTE QUE EU VOU
Genilson Souza dos Santos, Ezequias Souza Queiroz (orientador)
Escola Estadual Professor Geraldo da Silva Pinto
Educação de Jovens e Adultos - EJA
Ciências Exatas
Na busca pelo conhecimento pela física, química, ciências, matemática e a arte. Ouvi a
necessidade de se construir um projeto multidisciplinar, que será aplicado com os alunos,
anos finais do ensino fundamental, da Escola Estadual Professor Geraldo Da Silva Pinto,
do Município De Alto Alegre. O projeto terá como tema a Ciência do Foguete a Base D’
Água; E Para Marte Que Eu Vou. Tendo objetivo de construir um foguete a base d’agua
para os alunos compreender um pouco da física, química, ciências, matemática e artes. O
presente projeto feito pelos alunos do ensino séries finais do ensino fundamental.
Construir um foguete a base de água utilizando a química, matemática a física, biologia,
e a artes, na construção do foguete.
Palavras chave: Água, Ciência, Foguete.

211

Anais da 3ª Feira Mineira de Iniciação Científica
Mateus Leme, 14 a 16 de agosto de 2019

BIOPLÁSTICO DE BIXA ORELLANA L.: UMA
CONTRAPROPOSTA A UTILIZAÇÃO DO
PLÁSTICO ORIUNDO DO PETRÓLEO E
PLASTIFICANTES DE GLICERINA
Alexia Ananda Santana Simões
Escola SESI Djalma Pessoa
Educação de Jovens e Adultos - EJA
Ciências Biológicas
O plástico tornou-se uns dos materiais utilizados em larga escala por diversas indústrias
e pelo cidadão comum, entretanto a demasiada utilização juntamente com o alto tempo
de decomposição, fez do plástico um problema agravante para o meio ambiente e a
geopolítica mundial. Contudo, foi necessário substituir tal material por alternativas
sustentáveis, dentre elas o bioplástico, cujo um dos componentes é a glicerina – esta
substância química concede a matéria orgânica a textura de plástico –. Por sua vez, para
inúmeros ambientalistas, o aumento do uso de bioplástico contendo o plastificante
glicerina, pode trazer prejuízos ao meio ambiente, como a desoxigenação dos efluentes
líquidos e a decomposição tardia do material biodegradável. Por tanto, o presente projeto
visou encontrar uma substância natural, biodegradável, oriunda da biodiversidade
brasileira, com menor impacto ambiental e sem o plastificante glicerina. As pesquisas
levaram a criação de um bioplástico biodegradável, utilizando a semente da Bixa orellana
L. (Urucum) sem a adição de glicerina. Para tanto, foi confeccionada a farinha refinada
de urucum por meio de maceração e peneiração, posterior a isso se misturou o pó refinado
com álcool absoluto. A mistura ficou por agitação por três horas, para depois ser filtrada.
Assim, a solução foi levada a estufa e desidratada por quatro horas. Para a comparação
do tempo de degradação, se produziu também bioplásticos a partir do processo casting de
amido de milho, batata e mandioca, com uso de água destilada, glicerina e hidróxido de
sódio. Por meio do comparativo com outros bioplásticos contendo o plastificante glicerina
se observou que, em meio aquoso o bioplástico de urucum foi o que menos degradou,
isso devido ao grupamento éster em seu princípio ativo. O que abre precedente para ser
usado como sacolas de mercado e ou copos descartáveis. Porém a degradação em terra o
bioplástico de urucum foi o primeiro a degradar, possivelmente pela presença de
decompositores naturais. Contudo, as pesquisas demonstram que o urucum pode ser um
grande composto orgânico para a fabricação de plásticos com fácil degradação, menos
nocivo ao ambiente. Mas, ainda se faz necessário futuros estudos acerca da toxidade,
resistência, elasticidade e inflamabilidade em parceira com instituições competentes.
Palavras chave: Urucum, Bioplástico, Biodegradável.
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HORTA ESCOLAR: DA SEMENTE AO PRATO,
EDUCAÇÃO ALIMENTAR, AMBIENTAL E UMA
NOVA FORMA DE APRENDER ESPANHOL
Livertom Lobato da Silva, Mauro Dias Catarino, Maria Estela Gayoso Nunez
(orientadora)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá
Professores
Ciências Humanas
O projeto de pesquisa Inovação Sustentável horta na escola: da semente ao prato uma
nova forma de aprender espanhol, traz uma abordagem sobre aplicação de uma horta no
ambiente escolar direcionado aos alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual José
Ribamar Teixeira – AP. sendo utilizado como método de ensino para Educação
Ambiental e Alimentação Saudável de forma alternativa de uso, buscando a
interdisciplinaridade através de um currículo integrado, tradicionais geralmente
encontrados nas escolas. Os objetivos do projeto foram sensibilizar e conscientizar os
alunos, despertando a cultura de convivência harmônica com o meio ambiente em busca
da sustentabilidade. Dar oportunidade aos alunos de aprenderem a cultivar plantas
utilizadas como alimentos. O projeto visa à introdução de uma nova língua (espanhol),
onde os alunos estão aprendendo nomes de legumes, hortaliças, tubérculos, frutas entre
outros em espanhol. O projeto de Pesquisa está sendo realizado com os alunos do 5º ano
do ensino fundamental, da Escola Estadual José Ribamar Teixeira – AP. município de
Porto- Grande, totalizando a participação de quarenta alunos, com a faixa etária de 9 a 12
anos. Vale ressaltar, que se proporciona o aprendizado sobre a importância de uma boa
alimentação com hortaliças sem qualquer tipo de agrotóxico e da preservação do meio
ambiente. As hortaliças de pequeno porte foram cultivadas em pneus, tendo em vista que
sua matéria prima tem longa durabilidade e com intuito de retirá-los do meio ambiente,
enquanto as ramificadas foram plantadas no solo preparado com adubo e terra preta, assim
como nos pneus. Como resultado, se está obtendo hortaliças muito saudáveis e bonitas, e
estão crescendo com rapidez, assim preservando o meio ambiente. Temos então
acrescentado benefícios para o consumo da própria merenda escolar, e ainda a
participação e interação de todos em manter o projeto vivo da horta na escola.
Palavras chave: Horta escolar Educação, Sensibilização, Interdisciplinaridade.
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PROJETO SABÃO TECENDO SABERES EM
QUÍMICA
Eliete Maria da Silva Miguel
Escola Estadual Deputado Claudio Pinheiro
Professores
Ciências Exatas
Este projeto foi elaborado na Escola Estadual Deputado Claudio Pinheiro em uma turma
de 35 alunos da EJA. De início foi feito um levantamento para saber o porquê os alunos
tinham tanta repulsa quanto a matéria de química. Posteriormente foi feito um
questionário e foi detectado que os alunos achavam a matéria maçante, difícil dentre
outros e mediante ao diagnóstico, me propus a fazer um projeto de produção de sabão
aliando assim, a teoria com a prática. Posso dizer com segurança que foi uma experiência
única e prazerosa, pois, acredito que este projeto teve um alto índice de aceitação. O que
eu fiz, foi apenas plantar algumas sementes e vê-los florescer, foi o meu maior ápice.
Finalizo este resumo com uma frase de minha autoria. “de uma coisa eu tenho certeza,
que experiência não se adquire com pequenas atitudes, mas pequenas atitudes podem ser
transformadoras quando são contínuas na busca da perfeição”
Palavras chave: Maçante, Detectado, Ápice.
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ADAPTAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DA
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS PARA UMA ALUNA
COM PARALISIA CEREBRAL
Fernanda Rodrigues Antunes e Luciane Aparecida Nobre (orientadora)
Escola Municipal do Bairro Morada da Serra
Professores
Ciências Humanas
O seguinte trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal do Bairro Morada da Serra no
município de Ibirité Minas Gerais, no qual foi feita uma adaptação de material didático
para aluna com deficiência, paralisia cerebral. A adaptação de material geralmente é uma
tarefa questionada pelos professores, devido à falta de tempo, a dificuldade em executar
tal ação, a complexidade que se imagina e obter o sucesso esperado com o aluno. Nesse
trabalho conseguimos desenvolver uma atividade que pode ser utilizada com discentes
com deficiência e com todos os alunos da turma regular. Nessa proposta de intervenção
foi utilizada uma célula eucarionte em 3D produzida pela professora e alguns exercícios
adaptados, para que uma aluna, com paralisia cerebral, que apresenta dificuldades na
comunicação e interação, pudesse participar de uma atividade com esse recurso
confeccionado para ela, fichas de comunicação e assim ser avaliada de forma qualitativa.
O objetivo do trabalho, então, é contribuir com o processo de aprendizagem e avaliação
da aluna com deficiência. E como resultados dessa intervenção, podem ser citados a
participação da aluna durante todo o desenvolvimento da aula, interação com a
professora, questionamento da discente quanto ao material trabalhado e a resolução rápida
e confiante da atividade proposta, assim como o envolvimento de toda a turma. Que
culminou com o envolvimento dos discentes para desenvolver uma célula bolo. Diante
disso, comprovamos que, com o uso adequado de tecnologia assistiva, recursos e material
adaptado, o aluno pode entender melhor o conteúdo da aula, participar das atividades e
alcançar os objetivos propostos pelo professor.
Palavras chave: Inclusão, Adaptação de material didático, Ensino de Ciências.
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ATIVIDADE INVESTIGATIVA NO ENSINO
DE CIÊNCIAS MEDIADO POR UMA CAIXA
MISTERIOSA
Fernanda Rodrigues Antunes, Eliane Ferreira de Sá e Leandro Antônio de Oliveira
(orientador)
Escola Municipal do Bairro Morada da Serra
Professores
Ciências Humanas
O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal do Bairro Morada da Serra no
município de Ibirité Minas Gerais, no qual foram dadas aulas para explicar como a ciência
é desenvolvida, através dos passos metodológicos da ciência a fim de levar o ensino
investigativo e fazer com que o aluno desenvolva tais passos (Observação, levantamento
de hipóteses, atividade de experimentação, análise dos resultados para então propor uma
conclusão). O que foi proposto com a dinâmica da caixa preta. A Ciência investigativa
parte do princípio de se ter uma situação problematizadora, a fim de levar o aluno a
refletir, discutir, explicar, relatar e então produzir o conhecimento. O trabalho foi
realizado com alunos do 9º ano antecedendo o conteúdo de átomos, no qual envolve
teorias e a história da ciência e através de tal atividade foi possível trazer a ciência mais
próxima e relacionar a teoria com a prática. Essa que tem como objetivo descobrir o
conteúdo das caixas pretas, através dos sentidos, o trabalho foi realizado em grupo e os
alunos trouxeram como resultado dessas discussões um discurso ligado a ciência
investigativa, já que foram os cientistas e vivenciaram as dificuldades, as dúvidas, o
levantamento de hipóteses e escreveram suas conclusões. O objetivo do trabalho, então,
é investigar como as interações com a dinâmica da caixa preta pode potencializar o
desenvolvimento de atividades em uma perspectiva investigativa no ensino fundamental.
E como resultado dessa intervenção, se destaca a discussão do método científico, pois o
aluno ao vivenciar a ciências reconhece e relaciona com o cotidiano. O interesse dos
alunos para descobrir o conteúdo da caixa misteriosa, foi o passo a passo da ciência
investigativa. Dessa forma se conclui, as atividades que relacionam o cotidiano do aluno
e o conteúdo tende a ter maior assimilação e aproveitamento. Além do estímulo em
formular hipóteses para defender suas posições frente ao objeto da caixa. O ensino
investigativo além de ensinar, faz com que o aluno defenda sua posição, formule
argumentos e os defenda.
Palavras chave: Ensino de ciências, Ciência Investigativa, Metodologia Científica.
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USO DE FOTOGRAFIAS NA PRODUÇÃO DO
CONHECIMENTO DOS CICLOS
BIOGEOQUÍMICOS
Gabriela de Oliveira Simões, Mariana Pinheiro Haueisen e Ana Flávia Leal Francisco
(orientadora)
Escola Estadual Governador Milton Campos
Professores
Ciências Humanas
De acordo com Lavoisier no princípio da conservação da matéria, na Natureza, nada se
cria nada se perde tudo se transforma. Sabe-se que os elementos químicos entram na
constituição das moléculas inorgânicas e compõe moléculas orgânicas nos seres vivos.
Com a ação de fungos e bactérias tais substâncias se decompõem e devolvem ao ambiente
os elementos, já na forma de compostos inorgânicos. Sendo assim, os ciclos
biogeoquímicos, garantem a reposição de elementos químicos em um ecossistema e a
manutenção da vida ao longo do tempo. Os alunos do primeiro ano do ensino médio
apresentam dificuldades em entenderem o caminho percorrido pelos materiais durante os
ciclos estudados além do reconhecimento do papel dos decompositores na circulação dos
elementos químicos. Outra grande preocupação é em relação aos desequilíbrios causados
pelo homem. Com intuito de propor um método diferenciado de abordagem e para melhor
compreensão do referido assunto, foi utilizado à fotografia. . A produção das fotografias
pelos alunos foi usada como ferramenta para a organização do conhecimento e com
potencial facilitador da aprendizagem significativa. Análise da ferramenta didática da
fotografia, foi usada como instrumento de trabalho em grupo, para produção e construção
do conhecimento, ao mesmo tempo em que como mecanismo facilitador da
aprendizagem. Para a realização da atividade, os alunos produziram cinco fotos
representando os ciclos da água, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio e do fósforo. A
apresentação foi feita em slides onde os alunos justificaram a presença dos ciclos, as
interferências antrópicas e as possíveis soluções para os problemas apresentados. O
presente trabalho foi dividido em quatro etapas, a saber: fotografia, apresentação em
slides, avaliação com o uso das imagens dos grupos e intervenção com a prática de um
jogo. Aplicação: a atividade foi aplicada em uma turma de primeiro ano do ensino médio,
com aproximadamente 30 alunos. A proposta foi bem aceita pelos discentes, com
resultados promissores no ensino de biologia.
Palavras chaves: Ciclos Biogeoquímicos, Fotografia, Reciclagem
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A UTILIZAÇÃO DO COTIDIANO NO
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE
QUÍMICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: UM
OLHAR DOCENTE
Eliane Aparecida de Souza Oliveira
Escola Municipal Coronel João Vieira
Professores
Ciências Humanas
O ensino de Química é de fundamental importância na formação de um cidadão
comprometido com o mundo, pois esta ciência permite ao aluno o desenvolvimento do
seu senso crítico em torno das relações entre a sociedade e a tecnologia moderna. Assim
pensou neste projeto com objetivo de desmistificar o conceito de química como ciência
pronta e acabada – a ciência da decoreba e ainda aproximar os alunos da química como
ciência presente no nosso dia-a-dia, facilitando a aprendizagem dos conteúdos propostos
na matriz curricular para esta modalidade de ensino. Este projeto foi desenvolvido durante
o ano letivo de 2018, com os alunos dos nonos anos, da Escola Municipal Coronel João
Vieira, em São Sebastião da Vargem Alegre, MG. Com a ideia de que a Química não é
Bicho de Sete Cabeças, discutida no livro de Sidioney Onezio Silveira, este por sua vez
compôs o arcabouço de atividades realizadas durante o trabalho, associada à proposta de
trabalhar com temas atuais e necessários sobre as questões da química no nosso dia-a-dia,
foram discutidas diferentes temáticas e as selecionadas incluíram a química na
composição e na fabricação e uso de materiais de limpeza em suas casas, destino e
impactos destes, assim como de suas embalagens (plástico um problema para rios e
oceanos) e ainda da composição química, da produção, destino e impactos do óleo de
cozinha usado, pilhas e baterias. A participação da família foi fundamental na fase
diagnóstica sobre a geração destes resíduos. Os alunos também fabricaram sabões
ecológicos que foram distribuídos num Fórum Regional de Educação Ambiental
(FoREA), e ainda levaram para casa, para troca em óleos gerados para descarte, uma vez
que a produção do sabão continuará para campanhas futuras junto a comunidade. Quanto
às pilhas e baterias, foram destinadas para fins de incineração em pontos de coleta em
cidades vizinhas. Em cada etapa de experimentação e demonstração uma gambiarra era
construída para fins de realizarmos os experimentos, estas gambiarras passaram a compor
nosso Baú Experimental. Com base nesses dados, foi possível propor novas estratégias
para aprimorar o ensino e aprendizagem da disciplina de Química nesta escola.
Palavras chave: Química, Ensino-Aprendizagem, Cotidiano.
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MALETA LITERÁRIA: UM PROJETO DE
INCENTIVO A LEITURA NA ESCOLA E NA
COMUNIDADE
Francieli Pedrosa Bazoti e Eliane Aparecida de Souza Oliveira (orientadora)
Escola Municipal Coronel João Vieira
Professores
Ciências Humanas
Este trabalho apresentará os resultados obtidos através dos estudos teóricos e do registro
etnográfico das atividades realizadas no ano de 2018, do Projeto “Maleta Literária”, com
o slogan a “ A Leitura Vai Até Você”, criado por um grupo de alunos e uma professora
da Escola Municipal Coronel João Vieira, na cidade de São Sebastião da Vargem Alegre,
Minas Gerais. Com o objetivo de participar do Desafio Criativos da Escola, iniciativa que
faz parte do Design for Change. Este celebra e premia projetos protagonizados por
crianças e jovens de todo o país que, apoiados por seus educadores e educadoras, estão
transformando suas escolas, comunidades e municípios. Com este viés de mobilização, a
proposta foi adaptada mantendo o nome já tão comum nos projetos de leitura das escolas,
“Maleta Literária”, a ideia era atingir somente as turmas de Ensino Fundamental I e II da
referida Escola, mas estas ações extrapolaram as paredes da escola, fazendo jus ao slogan
do projeto “A Leitura Vai Até Você”, pode-se acompanhar e registrar a importância de
levar a leitura para as pessoas nas mais variadas faixas etárias, podendo os livros irem até
as pessoas. Os alunos criaram um cronograma e passaram a fazer rodas de leitura com as
maletas de livros pré-selecionados por eles, na biblioteca da escola. Com isto mobilizaram
e atingiram muito mais pessoas, a leitura ocorreu na Praça da cidade, na Câmara
Municipal, na Secretaria de Desenvolvimento Social, residências, entre, outros locais.
Nesta etapa da ação as pessoas que estavam presentes podiam manusear e escolher o livro
que gostaria de ouvir e, além disso, participavam de uma etapa de avaliação, expressando
quais sentimentos vivenciaram naquele momento. Pode-se observar o protagonismo dos
alunos quanto à mobilização e exposição da importância do projeto e a necessidade e o
significado de ler e ouvir, não só pelo livro ser um bem cultural de direito de todo cidadão,
mas pelo acesso e contato com livros, da imaginação aguçada durante a leitura e da alegria
manifestada. Sendo assim, entende-se a importância do ensino de literatura, para
formação de cidadãos em todas as idades e lugares.
Palavras chave: Leitura, Mobilização, Protagonismo.
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MODELAGEM MATEMÁTICA: PROPOSTA DE
ATIVIDADES POR MEIO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA ESCOLAR
Fellipe André Diniz Prudente, Vitor Martins do Carmo, Wilma Pereira Santos Faria,
Ramon Pinheiro de Oliveira e Maísa Gonçalves da Silva (orientadora)
Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia
Professores
Ciências Humanas
No Brasil, há poucos registros de estudos sobre a formação de professores em relação à
Modelagem Matemática. Por meio de leituras que fazem análise sistêmica e/ou
metanálise de banco de dados, observou-se que na formação inicial, quando esta temática
é abordada, ocorre de maneira mais informativa do que formativa, além de haver confusão
por parte dos alunos entre a modelagem matemática e a resolução de problemas. Mesmo
com estes apontamentos, destaca-se que esses autores acreditam que a Modelagem
confere maior significado às atividades escolares, propiciando o envolvimento dos alunos
e influenciando positivamente no desempenho escolar. Neste sentido, ressalta-se as
atividades que promovem a interação de Projetos de Pesquisa Escolar com a Modelagem
Matemática. Por outro lado, na análise do material, observou-se a insegurança em utilizar
a Modelagem, considerando o despreparo em desenvolver atividades desta natureza.
Assim, a pergunta norteadora desse projeto é “Como desenvolver propostas investigativas
de Modelagem, utilizando projetos de iniciação científica de modo a contribuir com a
formação de futuros professores de matemática?”. Esta pesquisa tem como objetivo
principal contribuir com a formação de todos os envolvidos, no aspecto de experiências
de ensino-aprendizagem e pesquisa na Educação Básica. Para realização do trabalho, se
organizou a metodologia considerando reuniões semanais em que são discutidas,
organizadas e estruturadas as atividades, recursos didáticos e diferentes estratégias, de
modo a trabalhar o recurso da Modelagem, por meio da Iniciação Científica. Como
resultado tem-se a seleção de referenciais teóricos que possibilitaram estudos e debates
sobre Modelagem Matemática, além de trabalhos que foram permeados por diálogos e
reflexões, os quais podem possibilitar mudanças na prática educativa objetivando o
processo de ensino-aprendizagem da Matemática, tornando-a mais significativa, em
relação ao estudo dos conceitos selecionados pelo grupo de pesquisadores da Educação
Básica.
Palavras chave: Modelagem Matemática, Formação de professores, Educação
Básica.
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PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
ESCOLAR: FORMAÇÃO DO ALUNO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS
Fellipe André Diniz Prudente, Vitor Martins do Carmo, Wilma Pereira Santos Faria,
Ramon Pinheiro de Oliveira, Luciano Ferreira da Silva, Amanda de Brito Santana
André e Maísa Gonçalves da Silva (orientadora)
Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia
Professores
Ciências Humanas
Considerando levantamentos realizados em 2018, observa-se que a pesquisa no Brasil é
realizada, principalmente, em instituições públicas de ensino superior, sendo nos
programas de pós-graduação que se concentram a maior parte das produções científicas.
Pondera-se viável a possibilidade de expandir a pesquisa para outros níveis de
escolarização, possibilitando a formação dos alunos envolvidos antes do ingresso no
ensino superior, além de ampliar o acesso à ciência e a produção do conhecimento
científico. O presente estudo relaciona-se a necessidade apresentada pelos alunos, ao ter
que elaborar projetos de pesquisa, considerando que neste nível de ensino, a Educação
Básica, o desenvolvimento deste conhecimento não faz parte da grade curricular. Este
trabalho tem como objeto de estudo a análise da potencialidade de se trabalhar Projetos
de Iniciação Científica Escolar com o intuito de promover a formação dos alunos da
Educação Básica, para que esses sujeitos se tornem pesquisadores. Deste modo,
elaboraram-se módulos de formação, por meio de minicursos, com o intuito de dar
subsídios teórico-práticos para que estes estudantes e futuros pesquisadores tenham a
compreensão das etapas do processo do trabalho científico, a partir da troca de saberes na
relação educando-educador, no processo de ensino e aprendizagem. A questão que orienta
o trabalho é: “Como propiciar na formação dos alunos da Educação Básica, possibilidades
que propiciem o desenvolvimento de uma pesquisa científica?”. Sendo o objetivo
proporcionar suporte para os alunos envolvidos, quanto aos conhecimentos básicos para
a realização de uma pesquisa, como método científico; metodologia de pesquisa; método
de amostragem; orientações para evitar plágio, dentre outros. A metodologia do trabalho
relaciona-se com a revisão de literatura, na observação do desenvolvimento e dificuldades
dos alunos, na análise de entrevistas feitas com os professores e estudantes e na
elaboração do material de apoio. Para elaboração desse material, antes foi realizado um
questionário com um grupo de pesquisadores da Educação Básica, identificando as
principais dificuldades. Com base nestes dados foram elaborados minicursos, os quais
foram trabalhados no primeiro semestre de 2019, propiciando uma formação científica
aos estudantes da Educação Básica, para que adentrem nos aspectos elementares do
trabalho do pesquisador e, assim, construam suas próprias pesquisas.
Palavras chave: Formação, Pesquisa, Educação Básica.
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PARCERIAS PARA CRIAÇÃO DE GRUPOS E
NÚCLEOS: AMPLIAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DA
ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE
PESQUISAS NA/DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Fellipe André Diniz Prudente, Vitor Martins do Carmo, Wilma Pereira Santos Faria,
Youry Souza Marques, Ramon Pinheiro de Oliveira e Maísa Gonçalves da Silva
(orientadora)
Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia
Professores
Ciências Humanas
A Iniciação Científica (IC) na Educação Básica (EB) caracteriza-se por uma atividade em
que os estudantes iniciam o trabalho com o estudo de técnicas e métodos científicos,
orientados por um pesquisador. A IC configura-se uma estratégia para o desenvolvimento
científico e tecnológico do país, por estar relacionada com a aquisição de habilidades do
pensar cientificamente: formular problemas, transformá-los em processos de
investigação, analisar dados e sintetizá-los. Esta perspectiva pressupõe-se um trabalho
dinâmico e interdisciplinar, em que o professor orientador desenvolve o papel de
mediador, atuando para instigar e envolver os alunos nas diversas etapas do processo,
favorecer as relações de troca e de construções sociais, bem como investigando
metodologias adequadas à evolução do experimento. Quando se refere ao trabalho do
educador com a IC, este desafio se intensifica se o mesmo não participa de um grupo ou
núcleo de pesquisa, que possibilite suporte e trocas quanto a organizar, sistematizar,
gerenciar e planejar para a pesquisa, sendo que inúmeras vezes, torna-se necessário
conhecimentos além de sua área de formação. Este trabalho objetiva divulgar a
experiência da criação, registro e gestão de um grupo de pesquisa, que trabalha com IC
com pesquisadores da EB e do Ensino Superior (ES); orientadores experientes e
graduandos no processo inicial de formação; de monitores que acompanham e auxiliam
o processo de realização da pesquisa, se preparando para serem futuros orientadores. A
metodologia do trabalho está relacionada ao levantamento da literatura quanto a IC,
principalmente os da EB. Configurando-se um estudo de caso, onde serão feitas análises
dos dados coletados por meio de depoimentos dos integrantes atuais e antigos do grupo,
possibilitando a avaliação das potencialidades relacionadas à criação e organização de um
grupo de pesquisa. Também será realizada análise documental, dos registros e dos
processos de gestão de um grupo de pesquisa. Como resultado do trabalho, as primeiras
análises indicam que a troca possibilita o suporte para os orientadores e o
desenvolvimento de minicursos, além da participação de diferentes eventos científicos.
Conclui-se que na IC os envolvidos têm a oportunidade de desenvolver formas mais
elaboradas de pensamento crítico e científico, superando a dicotomia entre ensino e
pesquisa. Mais do que isso, aproximando-se do fazer científico, passam a refletir sobre os
impactos da produção desses saberes no desenvolvimento humano e na sociedade .
Palavras chave: Grupo, Pesquisa, Iniciação Científica.
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RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
NASCENTES NAS CABECEIRAS DO RIO DOCE
Fábio Lúcio Barbosa
Serviço Autônomo de Água e Esgoto Viçosa MG
Pesquisadores e outros profissionais
Ciências Biológicas
No município de Viçosa MG em anos anteriores e até mesmo atualmente enfrentamos
período de escassez hídrica por regime oscilante de chuvas, e também, principalmente a
redução das áreas de infiltração de água de precipitação ocasionado principalmente pela
urbanização do meio rural onde se localizam as principais áreas de recarga do aquífero.
Face a esse problema elaboramos e executamos projetos em parceria com a Agência
Nacional de Águas e Caixa econômica federal para recarga hídrica forçada nos aquíferos
de abastecimento de água e proteção para o município de Viçosa, MG. Tais ações
integradas foram, construção de barraginhas, terraceamento em nível, adequação de
estradas para escoamento inteligente das enxurradas, construção de fossas sépticas,
cercamento dos mananciais e construção de bebedouros para dessedentação dos animais
criados nas propriedades, principalmente gado bovino.
Palavras chave: Nascentes, Recuperação, Conservação
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CARACTERIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE
OFICINAS DO NÚCLEO DE ASTRONOMIA DO ESPAÇO DO
CONHECIMENTO UFMG E O PROBLEMA DA
ENCAPSULAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR
Adriano Liocádio Gonçalves de Oliveira, Cheila Xavier dos Reis e Carlos Eduardo
Porto Villani (orientador)
Espaço do Conhecimento Universidade Federal de Minas Gerais
Pesquisadores e outros profissionais
Ciências Humanas
O problema da “encapsulação da aprendizagem escolar” no contexto da educação em
ciências, ou seja, da descontinuidade entre o conhecimento científico que um aluno
aprende e/ou utiliza na escola e o conhecimento que utiliza para resolver problemas em
outros contextos de sua vida, tem chamado a atenção de inúmeros pesquisadores
preocupados com a melhoria da qualidade do ensino de ciências. Nesse trabalho
apresentamos um ensaio de pesquisa no qual buscamos descrever e identificar as
características das “Oficinas de Astronomia” realizadas em um espaço de educação não
formal de ensino e divulgação de astronomia da cidade de Belo Horizonte: o Núcleo de
Astronomia, do Espaço do Conhecimento UFMG (ECUFMG). Também estabelecemos
como metas a caracterização e compreensão das características específicas dessas oficinas
em três abordagens pedagógicas contemporâneas, propostas por Engeström (2002), como
alternativas para superar o problema da encapsulação da aprendizagem no contexto
escolar. Assim, desenvolvemos uma metodologia de pesquisa que utilizou “Quadros de
Narrativas das Ações” como instrumento para analisar os registros escritos (roteiros,
guias de atividade, fotografias e imagens) de duas oficinas realizadas no Terraço
Astronômico do ECUFMG: “Espectroscópio” e “Teatro dos Planetas”. O referencial
teórico utilizado em nossas análises foi a Teoria da Atividade (TA) de Vygotsky, Leontiev
e Engeström com a identificação dos elementos que compunham a estrutura triangular
completa do modelo da terceira fase da TA para cada um dos participantes dessas oficinas.
Nossos resultados evidenciaram que nas oficinas o objeto da atividade passou a ser um
“Fenômeno” e não os conteúdos do livro didático, que tradicionalmente ocupam o lugar
de “Objeto” nas escolas. Com isso houve efetivamente um enriquecimento dos
“Instrumentos Mediadores” da atividade das oficinas o que favorece o estabelecimento
de contradições primárias entre os elementos da atividade aumentando assim a
possibilidade de formação de novos significados para os conceitos teóricos utilizados
pelos participantes da oficina (mediador e visitantes). Em conclusão podemos dizer que
as características das oficinas investigadas do ECUFMG se assemelham as propostas de
ensino apoiadas na teoria educacional Davydoviana da “ascensão do abstrato ao
concreto” vista por Engeström como uma possibilidade concreta para a superação do
problema da encapsulação da aprendizagem.
Palavras chave: Encapsulação da Aprendizagem, Teoria da Atividade, Oficinas de
Astronomia.
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USO DA LITERATURA INFANTIL COMO FORMA DE
PROMOÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO EM CIÊNCIAS –
APLICAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS EM UMA ESCOLA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL EM IBIRITÉ/MG
Noelle de Souza Drumond Santos, Luciana Paula Lourenço, Naly Jovelina Antonio,
Maria José Martins Sousa de Oliveira, Fabiana Andreata Raymundo e Eliane Ferreira de
Sá (orientadora)
Escola Municipal Cristiano Pacífico Ferreira
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
A criança nos primeiros anos escolares encontra-se no auge de sua curiosidade onde tudo
ao seu redor torna-se interessante, nesse sentido o ensino de Ciências, aliado ao ato de
brincar, enquanto recurso didático e educacional tornar-se-á um exercício cotidiano
contextualizado para a alfabetização científica. Dada à importância do livro de literatura
infantil o qual faz parte do cotidiano da Educação Infantil procurou-se utilizar o mesmo
como desafio para o ensino de Ciências. Este trabalho se propôs a abordar as experiências
das alunas de Pedagogia da UEMG-Ibirité, por meio de ações educativas dos conteúdos
de Ciências Características dos Materiais e suas Transformações, utilizando como recurso
didático-pedagógico o livro Os três Porquinhos de Ana Clara Machado. Para isso foi
elaborada uma sequência didática para trabalhar de forma interdisciplinar no intuito de
desenvolver as habilidades de oralidade, raciocínio lógico-matemático, coordenação
motora ampla e restrita dentro das disciplinas de Ciências, Língua Portuguesa, Artes,
Matemática e Educação Física, observando as especificidades contidas no campo de
experiência, “espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” propostos pela
BNCC. Os materiais utilizados para aplicação das atividades foram projetados em
tamanho grande e aproveitados como material didático de forma que as crianças
pudessem manuseá-los de forma interativa. Utilizaram-se materiais diversos como: terra
de cores variadas, argila, tijolo, palito de picolé, gravetos de madeira, colher de pau, palha
de artesanato/palha natural, chapéu de palha. Além de três casinhas (palha, madeira e
tijolo) e um dado com faces sensoriais com palha, madeira e terra. Pode-se perceber que
as possibilidades de se ensinar Ciências na Educação Infantil podem vir a passar
despercebidas quando não há um olhar investigativo por parte das crianças. Entende-se
que é de forma lúdica que as crianças irão constituir saberes em ciências e para que isso
ocorra a prática do professor deverá estar aliada à construção de um plano de aula
reflexivo que possa promover intencionalidades de ensino-aprendizagem de forma que o
ensino da ciência para crianças possam fazê-las compreender os conceitos científicos de
forma clara e objetiva observando que tudo ao seu redor é constituído por conteúdos de
Ciências.
Palavras chave: Literatura Infantil, Alfabetização em Ciências, Educação Infantil.

225

Anais da 3ª Feira Mineira de Iniciação Científica
Mateus Leme, 14 a 16 de agosto de 2019

MELHORIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO DE
FORNOS
Tâmila Adriane de Sousa, Thaís Braga Teixeira, Fábio Costa Cruz Almeida e Lílian
Amaral de Carvalho (orientadora)
Centro Universitário UNA
Estudantes Universitários e orientador(es)
Engenharias
O interior dos fornos industriais é preenchido por materiais capazes de suportar elevadas
temperaturas sem se deformar e que têm por objetivo, evitar a perda do calor gerado pelo
equipamento para a vizinhança. Estes materiais são denominados refratários e, sem sua
presença, os fornos industriais, em seus processos produtivos, teriam sua estrutura
seriamente danificada, devido às diversas condições hostis às quais são expostos durante
seu funcionamento. Portanto, quanto maior a capacidade isolante do material refratário,
menor serão os prejuízos econômicos e ambientais, e maior será a produtividade do
equipamento em questão. Devido à essa exposição, os refratários sofrem grande desgaste
e com isso ele deixa de cumprir seu principal objetivo que é evitar que ocorra a perda de
calor. Assim, ao diminuir a troca de calor nos refratários, o processo será melhorado, uma
vez que a vida útil do equipamento será aumentada e terá uma maior produtividade. Por
esta razão, o presente trabalho foi desenvolvido: com o objetivo de reduzir a troca de calor
das paredes refratárias de fornos industriais de pequeno porte, substituindo o cimento
convencional por massa cerâmica. Foram realizados experimentos práticos e, através
deles, chegou-se à conclusão de que o protótipo no qual foi adicionado a argamassa AC
III, juntamente com a massa refratária e água, produziu um corpo de prova que no final
do experimento obteve como resultado maior eficiência ao confinar altas temperaturas
em seu interior, quando comparado ao segundo corpo de prova, composto por cimento
CP5, material comumente utilizado na fabricação de tijolos refratários, juntamente com
a massa refratária e água. A principal diferença dessa massa refratária é a introdução do
Na2SiO3, que tem como função principal ser o agente ligante entre os elementos,
tornando a massa mais eficaz em altas temperaturas, mais resistente a choques térmicos
e físicos e também mais eficiente no isolamento térmico, uma vez que apresentou menor
coeficiente de condutividade térmica. Os protótipos foram moldados com uma cavidade
central, com o intuito de representar o interior de um forno contendo material com
temperatura elevada e utilizou-se areia a 250° C para representar o material em questão.
Palavras chave: Refratários, Isolamento térmico, Fornos industriais.
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA
PRODUÇÃO DE CONCRETO SUSTENTÁVEL
Rivaldo Pandilha Santos, Vitor Ferreira Rocha, Arley Rerison da Silva Dias, Nathallye
Thalya, Regina Ferreira Tavares, Luiz Eduardo de Oliveira Matias e Sabrine Gemelli
(orientadora).
Centro de Ensino Superior do Amapá
Estudantes Universitários e orientador(es)
Engenharias
Nos últimos anos muito tem se falado de sustentabilidade e, uma das linhas de assuntos,
é em relação à minimização ou ao aproveitamento de resíduos gerados nos diversos
processos industriais existentes. A reciclagem de resíduos pela indústria da construção
civil vem se consolidando como uma prática importante para a sustentabilidade, seja
atenuando o impacto ambiental gerado pelo setor ou reduzindo os custos. Deste modo, o
objetivo central deste trabalho é avaliar a aplicação da reciclagem do concreto na
construção civil diante das novas tendências de preservação ambiental e de ordem
econômica, mostrando as vantagens e dificuldades deste processo. O estudo tem como
finalidade, verificar a utilização de resíduos sólidos na produção de compósito para a
possível utilização em calçadas.
Palavras chave: Sustentabilidade, Concreto Sustentável, Resíduos Sólidos.
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INCLUSÃO DOS ALUNOS DEFICIENTES
VISUAIS NAS AULAS DE QUÍMICA
Izabella Augusta Maielo, João Victor Tavares Emílio, Scheverly Luiz Duarte Silveira
Júnior e Alexandre César de Carvalho Amaral (orientador)
Sesi Hans Schlacher de Ensino Médio
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
Consoante Romeu Sassaki, a acessibilidade é definida por “seis dimensões”. As
dimensões comunicacionais tratam de eliminar as barreiras de comunicação escrita,
virtual e interpessoal. Já as dimensões metodológicas e instrumentais, tratam da resolução
para os obstáculos encontrados na aplicação de métodos, teorias e técnicas, através de
materiais didáticos adequados. Dessa forma, nos propusemos a desenvolver um projeto
de caráter científico, baseado na construção de ferramentas que auxiliem os deficientes
visuais, colocando em prática as dimensões arquitetônicas propostas por Sassaki. Através
do método qualitativo e trabalho prático, foram realizadas pesquisas entre artigos
acadêmicos que discutiam sobre a inclusão social e os desafios de promover a Educação
Especializada. Segundo a pesquisa realizada, o número de pessoas cegas ou de baixa visão
na Educação Básica, representa apenas 1,05% da quantidade total de deficientes visuais
no país. Já no ensino superior, a porcentagem é de 0,08% deste total. Com isso, podemos
visualizar que o descumprimento das ações de acessibilidade e não investimento em
pesquisas relacionadas, prejudica a inclusão dos deficientes nos meios sociais. Além
disso, temos como discussão, a disponibilização de outros artifícios inclusivos para esses
alunos e a adaptação de ambientes escolares para usufruto de todos. Sendo assim, o grupo
desenvolveu a ideia do aplicativo e da tabela periódica em Braille, contribuindo para a
difusão do ensino aos cidadãos cegos ou com baixa visão, diminuindo as barreiras
encontradas. Essas ideias, também têm como finalidade abrir novos caminhos para a
educação inclusiva no país. Com o trabalho em pauta, o grupo obteve como resultado
parcial, uma melhora no desempenho acadêmico de um deficiente visual, que utilizou as
ferramentas de nosso trabalho durante o estudo. Portanto, de acordo com os dados
expostos, é possível perceber a possibilidade de eficiência do projeto, e a necessidade de
uma melhora no modelo educacional inclusivo no Brasil, no qual, o cidadão com
deficiência não recebe investimentos e recursos necessários para sua formação. Dessa
forma, utilizando o aplicativo, juntamente à tabela periódica, será possível promover a
educação e expandir a ideia para outras áreas, criando oportunidades futuras, objetivando
uma educação cada vez mais inclusiva e aberta a novos caminhos.
Palavras chave: Educação inclusiva, Aplicativo por comando de voz, Tabela
periódica em Braille.
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IMUNIDADE TRIBUTÁRIA AOS TEMPLOS DE
QUALQUER CULTO COMO DIREITO
FUNDAMENTAL
Gabriella Adelina de Farias Coleta
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Campus Betim
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 se atentou à preservação dos
direitos humanos e fundamentais dos cidadãos, compreendendo assim os direitos sociais,
individuais e coletivos. Para o custeamento e efetivação destes direitos, o Estado usa da
arrecadação tributária, entretanto, há na própria constituição o instituto das imunidades
tributárias, utilizado para que não haja tal arrecadação em determinados casos. Dentre as
imunidades tributárias, há a imunidade aos templos de qualquer culto, que impede os
entes federados de lhe cobrarem impostos. Há, porém, uma discussão acerca desse
instituto, qual seja se o mesmo constitui um direito fundamental a ser preservado como
cláusula pétrea ou uma garantia que preserve a liberdade religiosa, por não estar prevista
no artigo 5º da CF, o qual abrangeria os direitos fundamentais. Portanto, o objetivo deste
trabalho é o de estipular se o mesmo é ou não é um direito fundamental. Para isto, foi
utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica a partir do levantamento de dados
secundários, buscando por entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema.
Assim, a partir do estudo de doutrinadores como Marcelo Novelino e Nathalia Masson,
compreende-se que não há na Constituição uma distinção expressa quanto à
fundamentalidade dos direitos nela resguardados, acreditando-se que, por isso, as
garantias e direitos fundamentais, apesar de estarem abarcados majoritariamente no artigo
5º, não se restringem apenas a ele, estando espalhados por toda Constituição. E, seguindo
pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal que, partindo dessa premissa, se
posicionou determinando ao princípio da anterioridade tributária, previsto no artigo 150,
III, “b”, CF/88, como um direito individual do contribuinte, de caráter fundamental, isto
é, sendo resguardado pela proteção da cláusula pétrea. Desta forma, pode-se concluir que,
por analogia, a imunidade tributária aos templos de qualquer culto, previsto no mesmo
artigo 150, VI, “b” da CF/88, também pode ser considerado como direito fundamental a
ser resguardado por cláusula pétrea, por constituir um direito individual destes
contribuintes de exercerem o livre exercício dos cultos e suas liturgias, bem como a
obrigatoriedade de proteção a estes pelo Estado.
Palavras chave: Imunidade Tributária, Direitos Fundamentais, Templos
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A IMPORTÂNCIA DA TRIBUTAÇÃO PARA
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS
Gabriella Adelina de Farias Coleta
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Campus Betim
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe inovações referentes
aos direitos dos cidadãos, trazendo em seu texto a ampliação de garantias e possibilitando
a implementação destas. Nota-se maior preocupação ao que se relaciona com as carências
da sociedade e a busca para atenuação das desigualdades sociais. No que tange aos
direitos sociais é possível observar variadas medidas para o alcance das diversas camadas
da sociedade na tentativa de resguardar seus direitos fundamentais, atenuando as
exacerbantes diferenças encontradas em meio à população. O Brasil, sob o viés de Estado
Democrático de Direito, deu ampla atenção especialmente aos Direitos Sociais.
Entretanto, para que os mesmos sejam efetivados, é preciso financiamento para
implementação de todas as medidas, pois o Estado por si só não teria meios para tal. Dessa
forma, o objetivo deste trabalho, é delinear como se dá esse financiamento para que seja
efetivado os direitos fundamentais, especialmente os sociais. Para isto, utilizou-se a
metodologia de pesquisa bibliográfica com o levantamento de dados secundários,
estudando os entendimentos doutrinários sobre o tema. Assim, através do estudo de
doutrinadores como Sacha Calmon Navarro Coelho e Hugo de Brito Machado,
compreende-se que para que estas e outras ações sejam efetivadas, o Estado sustém-se
sob a finalidade originária da tributação. Servindo como meio eficaz de angariar fundos
para desempenhar seu papel de protetor dos cidadãos e de seus direitos. Têm-se, então,
as contribuições sociais com objetivo de gerar capital suficiente para o benefício de toda
a sociedade. As contribuições sociais é o principal meio de financiamento para as
garantias sociais, não meramente das políticas socioassistenciais, mas precipuamente da
própria seguridade social. Assim, conclui-se que é a partir da tributação, que o Estado
concretiza as garantias instituídas pela Constituição, sob sua responsabilidade,
implementando e efetivando medidas capazes de alcançar concretamente tais propósitos.
De modo que se torna evidente, a importância da tributação para o bom funcionamento
da sociedade, pois é através dela que os indivíduos são preservados, em condições de
igualdade, desempenhando seus direitos fundamentais para uma vida digna, preservando,
deste modo, princípios constitucionais, como a cidadania e dignidade da pessoa humana.
Palavras chave: Tributação, Direitos Sociais, Efetivação.
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RACISMO INSTITUCIONAL: REPRESSÃO
POLICIAL AOS NEGROS
Gabriella Adelina de Farias Coleta, Adriane Silva, Rafaela Soares Silveira Guimarães,
Renato César Alves da Silva, Sofia Stefania Guimarães e Vítor Henrique Mafia
Nogueira do Pinho (orientador)
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Campus Betim
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz garantias e direitos
inerentes a todos os cidadãos de forma isonômica. Tais garantias têm a árdua função de
atenuar desigualdades sociais e raciais advindas do contexto histórico brasileiro. Esta
preocupação evidencia-se também no Estatuto da Igualdade Racial, que disciplina meios
destinados diretamente a findar com práticas racistas. Dentre as variadas práticas racistas,
encontra-se o racismo institucional, que é a ocorrência de discriminação racial por uma
instituição através das pessoas que a representem. O objetivo deste trabalho é o de
esclarecer se há o mencionado racismo institucionalizado por parte da polícia e como isto
se dá. Para tanto, utilizou-se de análise qualitativa por meio de entrevistas com os dois
lados da problemática. Os resultados obtidos foram claras disparidades entre a teoria
contemplada pelos direitos positivados e a prática que não poucas vezes os desrespeitam.
A Carta Magna e o Estatuto de Igualdade Racial reforçam que todas as pessoas devem
ser tratadas igualmente, sem qualquer discriminação. Entretanto, a polícia,
principalmente quando se trata das abordagens policiais, por muitas vezes destoam desta
premissa. O Código de Processo Penal, nos artigos 240 e 244, dispõe que a abordagem
policial poderá ser feita em caso de fundada suspeita, mas deixa vago o que esta abrange,
ficando a critério do poder policial decidir. Policiais entrevistados alegaram ter critérios
como vestimentas e local para as abordagens, e admitiram que a maior parte dos
indivíduos abordados são negros, de baixa renda, moradores de locais considerados de
risco com alto índice de criminalidade. Logo, selecionam aqueles em atitude suspeita com
base nessas características. Por todo delineado, é plausível concluir que a definição de
racismo institucional se adequa à forma de atuação das corporações policiais e que,
infelizmente, há certa discriminação na prática policial. Entretanto, que não se
responsabilize a polícia, em si, como a criadora do fato discriminatório, pois esta reflete
ações alicerçadas no ostensivo racismo histórico. Contudo, é necessária uma mudança
radical nos critérios utilizados pela polícia para se chegar a possíveis criminosos, tendo
em vista que a presente evidencia a ruptura de direitos e garantias.
Palavras chave: Racismo, Discriminação, Direitos.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE DE IDOSOS
INSTITUCIONALIZADOS UTILIZANDO MÉTODOS
LÚDICOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Stênio Henrique Oliveira, Wiara Viana Ferreira, Lídia Trindade de Castro Silva, Anna
Gabryela Sousa Duarte e Fabíola de Araújo Resende Carvalho (orientadora)
Faculdade Pitágoras, Campus Divinópolis
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências da Saúde
Introdução: A institucionalização do idoso é um processo estressante que acarreta
diversas transformações biopsicossociais na vida do indivíduo, com o aparecimento
recorrente de quadros depressivos.1 Após a institucionalização, a maioria dos idosos se
encontra em estado de solidão, desesperança e angústia. Alguns idosos são abandonados
em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) pelos próprios familiares, fato
que agrava o seu estado de saúde e, com isso, pode causar embotamento e isolamento do
contato social.2 O isolamento social proporciona a perda de liberdade, autoestima,
autonomia e independência em realizar suas atividades diárias, o que pode justificar a alta
taxa de incidência de doenças mentais em ILPI. Objetivo: Relatar a experiência
vivenciada por um aluno de graduação em enfermagem enquanto bolsista voluntário
acerca do desenvolvimento de oficinas terapêuticas em ILPI, inerentes ao projeto de
extensão “Promoção da Qualidade de Vida de Idosos Institucionalizados”. Metodologia:
Trata-se de um relato de experiência baseado em um projeto de extensão realizado no
município de Divinópolis/MG desde 2016, promovido com apoio da UFSJ - CCO em
parceria com a UEMG - Unidade Divinópolis. As atividades propostas são desenvolvidas
semanalmente por alunos da graduação em enfermagem com idosos institucionalizados
em duas ILPI do município, Vila Vicentina Padre Libério e Lar dos Idosos. As atividades
duram cerca de 2 horas sendo realizadas através de oficinas terapêuticas adotando práticas
lúdicas. Resultados: Nas atividades desenvolvidas promove-se a interação do idoso com
o meio social. São utilizados métodos lúdicos através jogos infantis, recreação,
competições, representações litúrgicas e teatrais, e jogos diversos, com o objetivo de
promover estímulos sensoriais, motores e de memória, sendo esses essenciais para uma
melhor qualidade de vida do idoso institucionalizado. Pode-se observar que a realização
de atividades utilizando métodos lúdicos proporcionam aos idosos momentos de
descontração e alegria, sendo desenvolvidas suas habilidades pessoais, além da interação
e criação de vínculo entre eles. Conclusão: A utilização do lúdico é uma importante
ferramenta na promoção da saúde mental e bem-estar do idoso, estimulando-o a buscar
suas habilidades que ficam limitadas por falta atenção, orientação e incentivo, levandoos a superar as mudanças e dificuldades advindas do envelhecimento e
institucionalização.
Palavras chave: Gerontologia, Saúde de Idoso, Promoção à Saúde.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO PARA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM COM
EQUIDADE EM PEDIATRIA
Stênio Henrique Oliveira, Lídia Trindade de Castro Silva, Anna Gabryela Sousa Duarte
e Fabíola de Araújo Resende Carvalho (orientadora)
Faculdade Pitágoras, Campus Divinópolis
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências da Saúde
Introdução: Um dos maiores desafios da assistência humanizada para os profissionais de
saúde se constitui na busca por métodos que proporcionem equidade no tratamento,
principalmente em grupos vulneráveis.1 O cuidado de enfermagem a criança
hospitalizada requer ações que favoreçam as particularidades deste grupo em relação ao
enfrentamento da doença. Devido a doença e as hospitalizações, na maioria das vezes, a
criança não consegue desenvolver suas atividades diárias de diversão e entretenimento, e
de vida escolar.2,3 Sendo assim, necessitam de estratégias que minimizem os impactos
da própria doença, de procedimentos recorrentes, invasivos e dolorosos, e os métodos
lúdicos são utilizados como uma importante ferramenta nesse processo. Objetivo: Relatar
a experiência de um aluno de enfermagem enquanto voluntário do projeto de pesquisa e
extensão intitulado “Contos infanto-juvenis para crianças hospitalizadas: estímulo à
imaginação”. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência baseado em um projeto
de pesquisa e extensão, realizado pela UFSJ – CCO em parceria com um hospital
filantrópico e uma Unidade de Pronto Atendimento do município de Divinópolis/MG. O
projeto teve início em 2013 e possui seguimento até os dias atuais. As atividades
propostas através de métodos lúdicos são realizadas por graduandos do curso de
enfermagem, diariamente, com crianças de 2 a 12 anos de idade em leitos da pediatria e
ambulatório. Os alunos utilizam fantoches e fantasias que caracterizam personagens dos
contos clássicos infantis ao narrar histórias por meio de leitura. Resultados: São atendidas
de 4 a 6 crianças por dia. Durante a realização das atividades, a partir da observação e
utilização de relatórios de campo, ressalva-se que o uso de métodos lúdicos promove
maior interação entre o paciente e profissional, sendo possível estabelecer um vínculo e
tornar o processo de hospitalização menos doloroso e impactante. As atividades também
proporcionam diversão e alegria, além de promoverem a busca da equidade no
tratamento. Conclusão: Ressalta-se a importância dos métodos lúdicos na assistência
humanizada a criança hospitalizada, enquanto iniciativa na busca pela equidade no
atendimento, visando a assistência humanizada. É imprescindível a criação de métodos
que favoreçam o fortalecimento de ações para um cuidado que minimize os impactos
gerados pela doença e hospitalizações.
Palavras chave: Criança Hospitalizada, Equidade em Saúde, Humanização da
Assistência.
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AS FÓRMULAS ESCONDIDAS NOS CHÁS DA
VOVÓ
Raquel Aparecida dos Santos e Marciana Almendro David (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Divinópolis
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
O objetivo desta oficina será desenvolver uma estratégia de ensino de ciências, com
crianças, adolescentes e seus professores, a partir de práticas experimentais, usando
plantas medicinais conhecidas popularmente, para ensinar sobre substâncias químicas,
suas fórmulas e sobre as propriedades medicamentosas das mesmas. O tema plantas
medicinais, de interesse da Ciência e Tecnologia está relacionado com o contexto social
e afetivo dos estudantes, pois nos remete ao conhecimento sobre os chás que nossas avós
preparam para combater os sintomas dos resfriados e gripes, entre outros. Muitas vezes,
a indústria farmacêutica se apropria desse conhecimento, transmitido de geração em
geração nas famílias, e torna as plantas medicinais da horta das avós, fontes de lucro para
os seus negócios, sem dar o devido crédito aos conhecimentos étnicos e culturais da
sociedade. Nesta oficina, os alunos aprenderão a preparar infusões e chás, de acordo com
as receitas das avós, que foram resgatadas na pesquisa, descobrindo que as cozinhas das
avós podem ser laboratórios químicos, onde se fazem extrações de princípios ativos
medicinais. Desse modo, pretendemos resgatar e valorizar a cultura popular, que nem
sempre recebe os devidos créditos nos livros de ciências. Os estudantes também
aprenderão como realizar testes químicos para identificar os grupos funcionais dessas
substâncias ativas, descobrindo como a ciência pode identificar as fórmulas escondidas
nos chás das avós, com poder de combater os sintomas das doenças. A partir desses testes,
os estudantes poderão conhecer as substâncias que se escondem nas plantas medicinais e
como elas se classificam como fontes de princípios ativos importantes para a indústria
farmacêutica. Ressaltamos que as atividades propostas nesta oficina já passaram pela
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa e obedecem, criteriosamente, às orientações da
Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. O manuseio dos materiais que
serão usados na oficina será orientado de perto pelas pesquisadoras e os estudantes não
serão expostos a nenhum risco.
Palavras chave: Plantas medicinais, Ensino de ciências, Propriedades das
substâncias.
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ESTUDO DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS
RIOS PARAOPEBA E PARÁ: UMA ABORDAGEM
INVESTIGATIVA PARA O ENSINO DE
CIÊNCIAS
André Luís Meireles Prata, Laís Rosa Batista e Marciana Almendro David (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Divinópolis
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Biológicas
Este projeto trata de um problema real, sobre as consequências do rompimento de uma
barragem de rejeitos, em Brumadinho (MG), que provocou o derramamento de lama no
Rio Paraopeba. A poluição do Rio afetou diretamente o abastecimento de água em muitas
cidades, incluindo Pará de Minas, que passou a buscar no Rio Pará, uma opção para o
abastecimento da cidade. Neste projeto pretendemos conduzir uma investigação sobre o
monitoramento da qualidade das águas desses rios e sobre o abastecimento de água
potável para as populações afetadas. Objetivos: Investigar sobre um problema real,
relacionado à qualidade da água e alertar a população para os perigos a que pode estar
exposta. A investigação foi dividida em três etapas: na primeira foram desenvolvidos
estudos sobre os parâmetros de qualidade da água de acordo com o CONAMA – Conselho
Nacional do Meio Ambiente. Na segunda, foram preparados os roteiros e um kit para
análise dos parâmetros de qualidade da água, de acordo com a CPRM – Serviço
Geológico do Brasil. Os parâmetros a serem analisados são: temperatura, oxigênio
dissolvido, turbidez, pH e condutividade elétrica. Na terceira etapa, além de analisar a
água em alguns pontos dos rios, será feita a caracterização histórica, social e econômica
da população atingida. Ao final, será apresentada uma discussão sobre os resultados
obtidos. Resultados parciais: Os resultados obtidos até o momento foram o roteiro de
trabalho e o KIT para análise de água, que serão usados para execução do projeto nas
escolas e que serão apresentados na FEMIC. Conclusões: Nesta investigação, foram
desenvolvidos estudos sobre o monitoramento das águas do Rio Paraopeba pela CPRM –
Serviço Geológico do Brasil, assim como sobre a qualidade das águas do Rio Pará. O
projeto ainda prevê procedimentos de coleta e análise de amostras de água, pelos
estudantes de Licenciatura em Química e estudantes da educação básica das escolas
envolvidas, em Pará de Minas e Carmo do Cajuru. Os dados obtidos nessa investigação
subsidiarão a discussão sobre os problemas causados à qualidade da água e ao
abastecimento da população atingida. A partir dessa investigação, esperamos definir
possíveis ações para a solução do problema.
Palavras chave: Qualidade da água, Investigação no ensino, Ensino de ciências.
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SIMULAÇÕES E JOGOS COMPUTACIONAIS
COMO FERRAMENTAS PARA O ENSINO DE
CONCEITOS BÁSICOS DE CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA
Ana Clara Costa de Oliveira, Felipe Geovane Fernandes Silva e Marciana Almendro
David (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Divinópolis
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Exatas
Neste projeto, investigamos sobre as potencialidades e limitações do uso das simulações
e jogos computacionais para o ensino de ciências e matemática. Produzirmos roteiros de
atividades investigativas e reflexivas, que explorem o uso de mídias digitais, para aplicar
nas salas de aula da educação básica. Os resultados obtidos a partir dessas investigações
serão publicados em trabalhos de conclusão de Curso de Licenciatura da área de Ciências
da Natureza e Matemática, em artigos e apresentações de eventos científicos da área de
Educação em Ciências e Matemática. Nesta oportunidade, apresentaremos oficinas de
simulações produzidas no projeto, para crianças, adolescentes e professores da educação
básica. Objetivos: Investigar as possibilidades e limitações da aplicação dos recursos
computacionais para o ensino de Ciências e Matemática, por meio do desenvolvimento e
realização de oficinas, como ferramenta para o ensino/aprendizagem de conceitos
fundamentais das ciências e matemática. Método: Revisão bibliográfica sobre o uso de
simulações e jogos para o ensino de ciências e matemática; levantamento dos critérios
para aplicação das simulações a partir do referencial teórico. Construção de uma
metodologia para a produção dos roteiros. Produção dos roteiros para aplicação das
oficinas. Coleta de dados sobre as potencialidades e limitações do uso de simulações, por
meio das oficinas. Sistematização dos dados analisados e produção de reflexões sobre a
temática. Resultados finais ou parciais: Oficinas para uso de simulações em ciências e
matemática, como uma atividade reflexiva e investigativa, a serem aplicada para
estudantes da educação básica, cursos de Licenciatura, assim como para a formação
continuada de professores. Conclusões: A partir dos estudos desenvolvidos até o
momento, os critérios observados para o desenvolvimento dos roteiros para uso das
simulações no ensino reflexivo e investigativo são: definir objetos de aprendizagem
específicas; indicar caminhos, sem entregar as definições prontas, incentivar o
pensamento; evitar instruções do tipo receita; propor situações problema; instigar o aluno
a expor o que pensa; incentivar o compartilhamento das ideias, por meio do trabalho
colaborativo; incentivar o registro das compreensões e dúvidas; fomentar a reflexão por
meio de questões reflexivas; enfatizar questões que exijam compreensão de conceitos
Palavras chave: Simulações e jogos, Ensino de ciências e matemática,
Metodologia de ensino.
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UM JOGO DE CONTROVÉRSIAS PARA A
CONSTRUÇÃO DE CONSENSO SOBRE UM TEMA
SÓCIO-CIENTÍFICO: O USO DE AGROTÓXICOS
NO BRASIL
Felipe Geovane Fernandes Silva, Jéssica Carvalho Secchi, Larissa da Silva Cruz, Luiz
Pedro Chinelatto, Sabrina Stefane Resende Paiva e Marciana Almendro David
(orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Divinópolis
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
Temas controversos, relacionados às ciências, podem ser denominados temas sóciocientíficos, por serem temas de interesse da sociedade. Tais temas se caracterizam por
apresentarem problemas abertos e passíveis de diferentes compreensões e soluções. A
discussão de temas controversos pode ser utilizada para promover a divulgação da ciência
e da tecnologia e um melhor entendimento da sociedade sobre assuntos que lhes dizem
respeito, assim como a alfabetização científica em ambientes escolares. O Projeto Decide,
financiado União Europeia, criou os jogos PlayDecide, que promovem discussões
baseadas em fatos reais, para formação de opinião informada sobre questões complexas
e polêmicas. Atualmente, já existem mais de 350 jogos prontos em 28 idiomas, cobrindo
uma variedade de questões de interesse global da atualidade. As temáticas abordadas pelo
PlayDecide são: clima, economia, educação, energia. Ambiente, ética, alimentação.
Gênero, saúde, mobilidade, política, religião, segurança e riscos, inclusão social. Ciência,
sustentabilidade, tecnologia e cultura. Objetivos: Debater questões complexas, de
interesse da sociedade; Promover discussões em grupo, respeitosas e éticas; Formar
opinião informada, baseadas em fatos reais; Construir consenso sobre questões sócio
científicas. Método: Para a criação do jogo de controvérsias inspirado no modelo
PlayDecide, os estudantes foram divididos em grupos. Cada grupo pesquisou e construiu
argumentos sobre o tema, de acordo com as seguintes categorias: cartas de informações;
cartas de controvérsias e cartas de histórias ou casos. Além disto, os grupos apresentaram
quatro posições políticas sobre o tema. Resultados: O jogo, contendo 20 cartas de
informações, 20 cartas de controvérsias e 20 cartas de histórias ou casos será apresentado
aos visitantes da FEMIC, como uma atividade lúdica, que pode propiciar a formação de
opinião informada sobre o tema. Durante o jogo, o número de jogadas pode ser
combinado. Após a última rodada, cada grupo construirá a sua carta de opinião, que será
usada para a construção do consenso dos jogadores. Conclusões: O consenso sobre os
temas polêmicos pode ser obtido por meio da pesquisa e discussão que ocorre durante as
rodadas de apresentação das cartas do jogo. Não há perdedores ou ganhadores, vencem
as ideias que são afirmadas como consenso de um grupo.
Palavras chave: Plantas medicinais, Ensino de ciências, Propriedades das
substâncias.
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AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO E PRÁTICA
SOBRE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DE
PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA
Letícia Costa Caputo, Marcello Gabaldi Degrecci, Helen Gonçalves Marques, Diogo
Gomes da Costa, Lorena Caroline Rodrigues e Fernanda Nobre Amaral Villani
(orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Divinópolis
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
A Educação em Saúde (ES) deve ser trabalhada para favorecer a compreensão sobre seus
condicionantes e a adoção de práticas individuais e coletivas de promoção da saúde. O
cenário brasileiro espelha a necessidade de expandir o conhecimento sobre ES, a fim de
melhorar os índices precários de saúde pública. Logo, a formação dos professores e suas
práticas precisam ser constantemente avaliadas/adaptadas. Assim, buscamos esclarecer
características da formação e prática sobre ES de professores de Ciências/Biologia, a fim
de apontar caminhos para um ensino de saúde mais significativo. Para isso, criamos um
formulário eletrônico contendo vinte e quatro questões abordando aspectos como: (a) em
quê e quando formou; (b) se possui pós graduação e em quê; (c) se teve e como foram os
debates sobre ES na graduação; (d) se conhece o que dizem os PCNs e a BNCC sobre ES;
(e) se fez algum curso sobre ES; (f) quais conteúdos da ES trabalha e quais tem
dificuldade de trabalhar; (g) a qualidade e a frequência com que trabalha esses temas,
dentre outros. A coleta de formulários ainda está em andamento. Todavia, com os dados
já obtidos pudemos observar que aproximadamente 75% dos participantes são biólogos e
possuem pós-graduação. Mais de 80% nunca tiveram ou tiveram pouca discussão sobre
ES na graduação. Mais de 60% alegam não conhecer/conhecer parcialmente os PCNs e
cerca de 75% não conhece/conhece parcialmente a BNCC para trabalhar ES. Os temas da
ES mais trabalhados no ensino fundamental II e médio são: doenças humanas (100%),
corpo humano (87,5%), vacinação (87,5%), poluição (87,5%) e cadeias e teias
alimentares (87,5%). Já os que os professores têm mais dificuldade são: ECA (62,5%),
condições de habitação (37,5%), saúde emocional (37,5%) e saúde como direito (37,5%).
Dentre os recursos mais utilizados para preparar aula, a internet é a preferida, seguida dos
livros didáticos. Todos os participantes classificaram a ES de seus alunos como
insatisfatória ou parcialmente satisfatória, indicando a necessidade de modificações,
inclusive na formação dos professores. Entender as práticas relativas à ES e refletir sobre
quais mudanças podem melhorar a formação dos estudantes é uma tarefa importante e
contínua.
Palavras chave: Educação em Saúde, Educação Básica, Ensino de Ciências.
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PROJETO INTERDISCIPLINAR DO PRIMEIRO AO
QUARTO ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: POR
UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL SIMPLES E EFICAZ
Aylla Maysa Pereira Souza, Gabriela Sousa Belchior, Gabriely Sthefanie Barbosa dos
Santos, Kamilla Angélica Tiradentes, Viviane Alves Tavares e Fernanda Nobre Amaral
Villani (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Divinópolis
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
A Educação Ambiental (EA) permite apontar as relações entre homem e ambiente e
discutir sobre os problemas ambientais econômica, política, social e historicamente. Ela
é um tema transversal, que deve ser trabalhado em todas as áreas do conhecimento e
níveis educacionais, discutindo as responsabilidades humanas pelo bem-estar comum e a
sustentabilidade, dentro da perspectiva de reversão da crise socioambiental planetária.
Todavia, ainda é raro encontrarmos práticas interdisciplinares de EA no Ensino
Fundamental (EF) e ainda mais raro vermos o envolvimento de estudantes de diferentes
anos do EF em um projeto comum. Assim, buscamos conscientizar as crianças sobre a
importância do meio ambiente, estimular a criatividade, leitura, escrita e o pensamento
lógico sobre os conteúdos de EA, a fim de que possam contribuir para a resolução das
questões ambientais. Para isso, realizamos uma pesquisa sobre os conteúdos de EA
trabalhados do primeiro ao quarto anos do EF e construímos um projeto pedagógico
interdisciplinar para ser aplicado na escola. O projeto é composto de 4 etapas, com
atividades integradas de EA para primeiro e segundo anos, distintas das atividades para
terceiro e quarto anos. Os eixos norteadores são: (1) português; (2) ciências; (3)
matemática e artes; (4) feira ambiental. Dentre as atividades destacam-se: utilização de
materiais recicláveis para confecção de brinquedos e utensílios do dia a dia; saída de
campo para diagnosticar os problemas ambientais existentes na comunidade; música para
interação coletiva de todas as turmas, abordando a problemática ambiental; vídeo
educativo para conscientização da separação do lixo; história infantil para ampliar a
leitura e reforçar a temática ambiental. A proposta elaborada se diferencia por trabalhar
com crianças de diferentes faixas etárias, proporcionando vivências coletivas que
extrapolam o conteúdo dado em sala de aula, demonstrando sua aplicabilidade no dia a
dia dos alunos. O potencial desse projeto se inscreve na possibilidade de aplicar medidas
simples, como a reutilização de materiais, para viabilizar novas formas de ensinar
ciências, retomando o contato direto das crianças dos anos iniciais do EF com o meio
ambiente, tirando-as da rotina e fazendo-as pensar de forma autônoma sobre seu papel na
construção de uma sociedade melhor.
Palavras chave: Educação Ambiental, Projeto Interdisciplinar, Ensino de
Ciências.
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USO DO JOGO BRINQUELONA ECOLÓGICA
EM UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA
ABORDAGEM DO TEMA MEIO AMBIENTE
NOS ANOS INICIAIS
Noelle de Souza Drumond Santos, Naly Jovelina Antonio, Maria José Martins Sousa de
Oliveira e Eliane Ferreira de Sá (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
Uso de jogos como estratégia didática no ensino de ciências, tem ganhado força nas
últimas décadas. Uma das evidências é o crescimento significativo do número de
publicações em periódicos e em anais de congresso sobre esse tema desde os anos 2000.
Alguns pesquisadores defendem que o uso de jogos favorece o desenvolvimento das
habilidades de trabalhar em grupo, da criatividade, da concentração, entre outros. Dentro
dessa perspectiva, confeccionamos um jogo que nomeamos de Brinquela Ecológica. Esse
jogo é composto por um tapete de T.N.T pintado em quadros dispostos em uma trilha;
uma sacola organizadora; um dado colorido; quinze cartas que se dividem entre
perguntas, verdadeiro ou falso, e adivinhas e ainda possui cartas de
reflexão/conscientização que traz a de forma simples a conscientização sem cobrança de
um conhecimento profundo do tema e duas minibicicletas (peões). Acreditamos que o
uso de desse possa favorecer o desempenho de um papel mais ativo pelos estudantes no
processo de construção de significados. Nesse sentido a proposta deste trabalho é
investigar as contribuições do jogo Brinquelona Ecológica como estratégia didática para
envolver os estudantes dos anos iniciais na discussão da temática Meio Ambiente e
Sustentabilidade. Para realizamos essa pesquisa e explorar o jogo Brinquelona Ecológica
na escola de forma contextualizadas, elaboramos uma sequência didática com conteúdos
relacionados a educação ambiental. Essa sequência foi organizada para ser desenvolvida
em cinco aulas e foi aplicada, pelas pesquisadoras, em uma escola estadual, com alunos
do 4º ano do ensino fundamental. Os dados apresentados neste trabalho foram gerados a
partir da gravação das discussões geradas ao longo das cinco aulas, dos registro no
caderno de campo das pesquisadoras, relatório da professora regente e fotografias. Os
resultados da pesquisa evidenciam engajamento dos estudantes nas atividades propostas
e nos dão indícios que o jogo Brinquelona Ecológica contribuiu para favorecer as
interações entre os alunos e dos alunos com a professora. Além disso, promoveu a
participação dos alunos nas discussões sobre sustentabilidade e meio ambiente.
Palavras chave: Jogos didáticos, Sequência de ensino, Ensino de Ciências.
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PLATAFORMA DIGITAL: DIÁLOGOS EM
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rodrigo Alves de Freitas, Fernanda Martins de Almeida e Carla Maria Nogueira de
Carvalho (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
A proposta de elaboração do presente projeto vai ao encontro das demandas vividas pelas
instituições educacionais da Educação Superior que mediante a legislação atual pressupõe
o acesso, permanência e sucesso escolar dos alunos do público-alvo da Educação Especial
(pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação). As mudanças provenientes das discussões mundiais sobre a
diversidade na educação estão proporcionando aos alunos com necessidades especiais
exercer o direito de participação social. Neste contexto, observa-se que há um aumento
da demanda de alunos com deficiência no Ensino Superior e a necessidade de
implementação de ações, tais como disponibilização de serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação destes
estudantes na vida acadêmica. Para que a prática inclusiva aconteça é necessário que os
conhecimentos a respeito do tema sejam devidamente estudados e que sejam promovidas
propostas de formação de docentes para a inclusão escolar no intuito de produzir e
difundir informações sobre o atendimento das especificidades destes alunos. Assim,
apresentamos a presente proposta de criar e organizar a plataforma digital “Diálogos em
Educação Especial” da Universidade do Estado de Minas Gerais. Pretende-se atuar na
formação do corpo docente oferecendo orientações para o desenvolvimento de sua prática
pedagógica no atendimento aos alunos da Educação Especial. Acreditamos que a
execução deste projeto potencializará as discussões e ações sobre a Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva no Ensino Superior, promovendo oficinas e/ou
minicursos on-line, abertos aos professores do Ensino Superior, com o objetivo de
orientar sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelos alunos
público-alvo da Educação Especial. Desse modo, busca-se contribuir tanto para a
reorganização do trabalho pedagógico para os alunos da Educação Especial, quanto para
incentivo e aprimoramento de ambientes educativos, tendo como eixo o ensino de
qualidade para todos.
Palavras chave: Educação Especial, Formação Docente, Plataforma Digital.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VIVENCIADAS NO COMPLEXO
EDUCACIONAL DA FAZENDA DO ROSÁRIO (1939-1974):
VESTÍGIOS DOCUMENTAIS DE EXPERIÊNCIAS
FORMATIVAS E SEUS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
METODOLÓGICOS
Camila Jardim de Meira e Paula Dantas de Oliveira (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
As experiências formativas vivenciadas no Complexo Educacional da Fazenda do
Rosário situado em Ibirité- MG no período de 1939-1974), mediadas pela educadora russa
Helena Antipoff (1892-1974), pautavam-se em experimentações científicas que
consideram a Pedagogia como campo fecundo de produções para a compreensão dos
processos de cognição e ensino aprendizagem. A partir do contato com o acervo do Centro
de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff – CDPHA, evidencia-se grande
preocupação de Antipoff e seus colaboradores em registrar as experiências educacionais
realizadas no Complexo Educacional. Dessa forma, supõe-se que os documentos
elaborados neste Complexo registram uma Pedagogia criada na interface entre a
Psicologia e a Educação. Este projeto consiste em uma pesquisa de natureza qualitativa,
mais especificamente, um estudo documental de fontes primárias do CDPHA, localizado
em uma Unidade Acadêmica da Universidade do Estado de Minas Gerais-UEMG, e
desenvolve-se em ambiente natural e utilizando-se de fontes diretas de dados, que
permitiram percepções sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto
do pesquisador com a situação estudada. Pretendeu-se identificar intervenções realizadas
pela educadora Helena Antipoff em fontes documentais primárias, que registram
experiências pedagógicas vivenciadas no Complexo Educacional da Fazenda do Rosário,
em cada década do período de 1939-1974, observando um possível delineamento de uma
Pedagogia distinta. Este projeto analisou os aspectos de um processo educacional
importante, no que se refere ao tratamento metodológico pautado nas principais
discussões e teorias produzidas na interlocução entre a Psicologia e a Educação, e na
construção de práticas educacionais que priorizam e viabilizam intensa experimentação
científica. A pesquisa construiu um corpus documental, por meio da perspectiva da
historiografia pluralista, e conduzida com pressupostos da nova história. Foram
identificadas, categorizadas e analisadas informações na literatura existente sobre o tema
e as fontes escritas, por meio de vestígios encontrados nas intervenções realizadas pela
educadora russa. A pesquisa permitiu uma primeira observação e percepção das
experiências dos sujeitos nos projetos e práticas pedagógicas no contexto da Fazenda do
Rosário
Palavras chave: Práticas Pedagógicas, Fazenda do Rosário, Pedagogia
Antipoffiana.
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AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE HELENA
ANTIPOFF: UM ESTUDO DO PATRIMÔNIO
CULTURAL DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ
Vagna Aparecida Carvalho, Paula Dantas de Oliveira, Eliane da Silva Machado e Luisa
Teixeira Andrade Pinho (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
No campo do patrimônio cultural, prevaleceu no Brasil, durante décadas, uma atuação
preservacionista estreitamente vinculada aos bens de pedra e cal: igrejas, prédios,
conjuntos urbanos, monumentos. Nos últimos anos, entretanto, o debate sobre o tema se
ampliou. As portas do patrimônio cultural foram forçadas por novos sujeitos sociais, que
puseram em marcha a reformulação do conceito. Diante dessas transformações, as
instituições educativas, interessadas em acompanhar esse movimento, veem-se obrigadas
a renovar suas práticas discursivas, bem como suas estratégias de uso de bens culturais
como recurso didático. Esse projeto de pesquisa é continuação do trabalho realizado no
ano de 2018, onde levantamos os bens tombados pelo poder publico do município de
Ibirité e realizamos uma análise da natureza dos bens que foram considerados relevantes
para tombamento em diálogo com a perspectiva de patrimônio adotada nesta pesquisa.
Foram realizadas análises de documentos, inventários e bens tombados no Município de
Ibirité, levando-se em consideração as referências bibliográficas selecionadas, Manuais
de Inventários de Referência Cultural e o Projeto de Educação Patrimonial. Assim, para
a realização desse projeto e para um aprofundamento maior do objeto de estudo,
selecionamos um dos bens tombados no Município, o Museu Helena Antipoff (antigo
Memorial Helena Antipoff situado na Fundação Helena Antipoff) onde procuramos
evidenciar os objetos geradores presentes no patrimônio. O projeto tem por objetivo
verificar as práticas pedagógicas de Helena Antipoff, que se pautavam em: educação para
o trabalho, aulas passeio, apoio didático nos recursos naturais e Educação das
sensibilidades (educação artística) como objetos geradores, e a partir disso, identificar as
contribuições que elas trouxeram para o Município de Ibirité no que diz respeito à cultura
e patrimônio para além de monumentos de pedra e cal. Para isso, faremos uma análise
dos diários e cadernetas de alunas do Curso de Aperfeiçoamento ofertado pelo Governo
do Município nas décadas de 1940 a 1970, das fotografias registradas na época além de
entrevistas narrativas com as ex-alunas do Curso de Aperfeiçoamento.
Palavras chave: Educação Patrimonial, Museu Helena Antipoff, Município de
Ibirité.
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EDUCAÇÃO DO CAMPO E ENSINO DE CIÊNCIAS:
DESAFIOS E PROPOSTAS VIVENCIADAS NA
ESCOLA DE UM ACAMPAMENTO DO MOVIMENTO
DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA
Ariana Sousa Nepomuceno de Brito Gati do Nascimento, Gabriela Stefany Batista
Mendes, Patrícia da Silva Marques Catalaneo e Eliane Ferreira de Sá (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
Há cerca de duas décadas, os movimentos sociais e sindicais rurais se organizaram e
desencadearam um processo nacional de luta pela garantia de seus direitos, em prol da
Reforma Agrária em consonância com a Educação. Esse processo ficou nacionalmente
conhecido como Movimento de Educação do Campo. Neste contexto, leis foram
implementadas visando garantir aos moradores do campo uma educação com o currículo
adequado às suas especificidades. Nessa Perspectiva, esse trabalho tem o objetivo refletir
acerca dos desafios e conquistas vivenciados em uma escola do acampamento do
Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) em relação ao processo de elaboração
do Projeto Político Pedagógico e do currículo de ciências. Para realização da pesquisa
foram feitas duas visitas no acampamento, observação de aulas de ciências, entrevista
com uma professora e entrevista com o coordenador da escola. Os resultados das análises
dos dados nos permitiram perceber que existe uma preocupação em adequar o Projeto
Político Pedagógico, que é recebido da escola sede, à realidade dos alunos da escola do
acampamento. Essa adequação é realizada, por meio da participação da comunidade com
intuito de promover uma gestão democrática, de forma que os sujeitos se identifiquem
com o projeto. Além disso, percebemos um compromisso em desenvolver o ensino de
Ciências de forma contextualizada e relevante para os campesinos, uma vez que os temas
abordados pela ciência estão fortemente presentes no cotidiano desses indivíduos.
Entretanto, também destacamos os grandes desafios enfrentados no cotidiano da escola
do campo, como o descaso do poder público, para que essas propostas pedagógicas se
concretizem na prática.
Palavras chave: Educação do Campo, Ensino de Ciências, Projeto Pedagógico.
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JOGO DE TRILHA “Pergunte & Responda” NUMA
SEQUÊNCIA DIDÁTICA INVESTIGATIVA SOBRE
ENCHENTES E DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA: UMA
PROPOSTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CRIANÇAS
Bianca de Oliveira Maia, Daiane Costa da Cruz, Drielli Cristina Alcântara, Joana
Carolina Teixeira Leite, Nayara Andrade, Poliana Batista Silva, Raíssa Aragão Lira,
Shirlei Agostinha de Souza e Fernanda Aires Guedes Ferreira (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
O jogo atualmente é uma maneira didática e eficaz de tornar o processo de ensinoaprendizagem prazeroso e consequentemente atrativo aos discentes. Um jogo de
tabuleiro, como o “Pergunte & Responda” cumprirá esse requisito, auxiliando alunos e
professores a avaliar a apropriação dos conteúdos abordados durante as aulas. Diante
disso o jogo “Pergunte & Responda” visa suprir a demanda de avaliação da disciplina de
ciências voltada para questões ambientais, tendo como objetivo geral explicitar as
principais causas e efeitos das enchentes em ambientes urbanos e na região onde a escola
está presente, discutindo principalmente doenças de veiculação hídrica. Como
problematização o jogo aborda a questão de investigação: Quais são as principais causas
das enchentes em meios urbanos e suas consequências ao ser humano? O jogo “Pergunte
& Responda” constitui-se de um tabuleiro e de cartas com perguntas de acordo com os
temas abordados na sala de aula. A partir dos acertos ou erros, volta-se ou avançam-se
casas, vencendo quem alcançar primeiro a chegada. Para desenvolvimento do jogo, em
sala de aula, sugere-se uma sequência didática que aborde conteúdos como: Enchentes
urbanas, Fenômenos naturais causados pela água, causas de inundações e enchentes,
trabalho da Defesa Civil, doenças de veiculação Hídrica e transtornos causados pelas
enchentes. Os conteúdos na sequência didática podem ser trabalhados, inicialmente
através de uma roda de conversas que questione e debata sobre as ações do ser humano
que acarretam as enchentes e sobre as experiências prévias dos discentes para com este
fenômeno. Vídeos podem ser utilizados para explorar discussões sobre quais épocas do
ano há maior incidência de enchentes e sobre pontos de alagamentos na cidade. A
sequência didática pode realizar uma roda de conversa, fomentando precauções de
enchentes com os educandos, enfatizando no decorrer da aula, aspectos sobre: o acúmulo
de lixos jogados nas ruas e o resultado disso no escoamento da chuva; Necessidade de
não realizar barramentos em pequenos córregos para captação d’água, pois o período
chuvoso pode causar o rompimento, promovendo inundações e alagamentos nas ruas; A
relevância de evitar pontos de inundações e o trabalho exercido pela Defesa Civil,
explicando as formas de acessar os serviços prestados à comunidade. O “Pergunte &
Responda” juntamente com sua sequência didática investigativa pode ser trabalho em
escolas localizada em regiões com frequentes transtornos ambientais, sociais e urbanos
relativos às inundações, também conhecidas como enchentes.
Palavras chave: Jogo pedagógico, Ciência da Natureza, Enchente.
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“JOGO DAS MEMÓRIAS” NUMA SEQUÊNCIA
DIDÁTICA INVESTIGATIVA SOBRE ALIMENTOS
SAUDÁVEIS E PANCs: UMA PROPOSTA DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CRIANÇAS
Alanna Cardoso Linhares Ribeiro Amorim, Catharina Gonçalves Rocha, Débora
Pragana Moreno Martins, Gleice Kelly Alves de Carvalho, Isabela Lenoir de Oliveira
Rodrigues, Késsia Campos Procópio e Fernanda Aires Guedes Ferreira (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
O recurso pedagógico: “Jogo das MemóriaS” é utilizado com a finalidade de auxiliar o
educador a avaliar o nível de entendimento dos alunos/jogadores sobre as temáticas:
PANC, alimentação saudável e estética alimentar, além de exercitar a memória e possui
como objetivo principal atuar como metodologia avaliativa para identificar diferentes
tipos de desperdício e sua relação com a estética alimentar, e conhecimentos sobre
PANC’S (Plantas Alimentícias Não Convencionais) numa abordagem sobre alimentação
saudável. Trata-se de uma atividade investigativa que se orienta pela problematização:
Quais são os conhecimentos e discussões atuais sobre estética alimentar/desperdício,
alimentação saudável e PANC’s (Plantas Alimentícias Não Convencionais)?. Para esse
jogo, recomenda-se de 2 a 4 jogadores. Os jogadores deverão, divididos em duplas ou
individualmente, cada um, na sua vez, sortear dentre as cartas (que contém imagens dos
alimentos trabalhados nesta SD) dispostas na mesa, duas cartas e virá-las para cima. Se
as cartas forem iguais, o jogador deverá colocá-las na “Tabela de classificação” de acordo
com sua categoria. Caso as cartas sejam diferentes, o jogador deve devolvê-las no mesmo
lugar e a vez é passada para o adversário. Ao final do jogo, quando todas as cartas já
estiverem dispostas na tabela os jogadores irão, a partir das fichas de conferência, conferir
e somar seus pontos. Só será computado o ponto se as cartas estiverem posicionadas
corretamente na tabela. Ganha o jogador(eres) que tiver mais pontuação ao final.
Recomenda-se a utilização do “Jogo das MemóriaS” numa sequência didática
investigativa que aborde além das PANC’S conteúdos como: Alimentos in natura,
consumo Consciente- desperdício, culinária, nutrição do Organismo, Estética Alimentar
e hábitos Alimentares.
Palavras chave: PANC’s (Plantas Alimentícias Não Convencionais), Ciência da
Natureza, Alimentação Saudável.
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DOMINÓ SOBRE A CASA FIAT DE CULTURA
(BELO HORIZONTE, MG): UMA PROPOSTA
INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS E GEOHISTÓRIA
Agda Luana Rodrigues, Ana Luísa Marcondes Silva, Beatriz do Nascimento, Dianne
Almeida de Paula, Grasiele Martins Pereira, Lorena Reis do Carmo, Letícia Schneider
de Pinho Dias e Fernanda Aires Guedes Ferreira (orientadora)

Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
Com o objetivo de interligar as disciplinas de Geo/história e ciências da natureza de forma
lúdica, foi proposto um trabalho para conhecermos algum local de Belo Horizonte e a
partir desta escolha, montar um produto de divulgação científica que representasse as
potencialidades pedagógicas do local escolhido, direcionado para as crianças. Pensando
na interdisciplinaridade a qual busca proporcionar à criança o conhecimento, formação
identitária, conscientização histórico cultural, interação e partilha de saberes, a
Geo/história trabalha a leitura de mundo (apreensão/observação de contexto) , território
do brincar ( vivência / relações sociais), já a ciências da natureza têm uma visão de
experimentação (interesse/ meio ambiente), estímulos (expansão do conhecimento). Foi
criado um Dominó Educativo de acordo com o nosso trajeto feito da faculdade até a Casa
Fiat de Cultura. Durante o percurso delimitamos alguns lugares importantes para que
pudéssemos envolver temas de ambas as matérias envolvidas, tais como: a história da
nossa cidade de Belo Horizonte e o valor histórico-cultural: do parque Municipal, da
drogaria Araújo 1070 (Rua da Bahia), do Museu da Moda, do Edifício Maletta, do Museu
Inimá de Paula, da Placa “Minha vida é essa, subir Bahia e descer floresta” de Rômulo
Paes. Diante das especificidades de cada tema e assunto utilizado na atividade, cada peça
possui duas fotos dos respectivos lugares escolhidos, dando à criança a oportunidade de
explorar os diferentes lugares e tentar terminar mais rápido com suas peças. Com este
recurso além de dar a oportunidade das crianças conhecerem um pouco mais de alguns
pontos de Belo Horizonte, dá ao professor a possibilidade de fazer uma visita a um dos
locais mediante a curiosidade dos alunos e da disciplina a qual queira trabalhar. As regras
do dominó é de formar par com as respectivas imagens, ganha quem acabar com as peças
primeiro e, além disso, pode-se montar um quebra-cabeça com o verso das peças
formando o destino final, a Casa Fiat de Cultura.
Palavras chave: geo/história, Interdisciplinaridade, Casa Fiat
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DIFICULDADE DE ESCRITA- DISORTOGRAFIA: UM
ESTUDO DE CAMPO EM ESCOLAS DA CIDADE DE
BELO HORIZONTE COM DOCENTES QUE ATUAM
NO QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ana Heloisa Silva e Pires, Larissa Diana Guimarães Reis, Larissa Maria de Rezende,
Elisângela Isabela Martins Monteiro e Renata Schettino Canelas (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
A habilidade da escrita é fundamental para ser humano. Contudo, há sujeitos que
apresentam dificuldades no desenvolvimento dessa habilidade, podendo apresentar um
diagnóstico de Disortográfia, que se dá quando a criança apresenta uma dificuldade na
organização, estruturação e composição de textos escritos e apresenta múltiplos erros
ortográficos. Assim, o objetivo é pesquisar professoras que atuam no quinto ano em
escolas da cidade de Belo Horizonte, procurando investigar quais são as dificuldades de
escrita que estão associadas à Disortografia. A pesquisa é qualitativa e teve como público
alvo dez professoras atuantes no quinto ano, cinco professoras lecionando em escolas
públicas e cinco em escolas particulares. Pretendeu -se analisar o entendimento das
mesmas sobre dificuldade de escrita e sobre o termo Disortografia e quais são as práticas
pedagógicas utilizadas por elas a fim da superação dessas dificuldades. Desse modo foram
feitas entrevistas semiestruturadas. As docentes entendem que a dificuldade de escrita
está relacionada ao processo de aprendizagem e suas defasagens, ao meio em que o
discente está inserido, a falta de apoio familiar, a situação socioeconômica, dificuldade
de compreensão das normas ortográficas e o uso da linguagem coloquial na escrita. Três
das dez docentes afirmaram que nunca tiveram contato com o termo Disortografia.
Entretanto, as demais possuem alguma referência que as leve a ter conhecimento sobre o
termo e entendem que a Disortografia se relaciona com a dislexia, elas também afirmam
que a Disortografia está relacionada com alguma dificuldade de escrita que perpassa por
regras ortográficas e gramaticais. Sete das dez professoras investigadas também relataram
que, ao longo de suas carreiras, observam que alguns de seus alunos apresentaram traços
de Disortografia. A respeito das práticas de intervenções relatadas constatamos que a
maioria realiza marcações nos cadernos e nas atividades dos alunos sinalizando o erro
ortográfico que a criança cometeu. Também observamos o uso de atividades lúdicas.
Assim sendo, as professoras investigadas já possuem um conhecimento do termo
Disortografia, mas, muitas vezes não possuem conhecimentos específicos para
determinar o diagnóstico. Assim, elas conseguem entender o que é dificuldade de escrita
e quais são as atividades de intervenções que devem realizar.
Palavras chave: Disortografia, Dificuldade de escrita, Dificuldade de
Aprendizagem.
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OS 5R'S DA SUSTENTABILIDADE
Bruna Luiza Beloni Lopes Machado, Bruna Oliveira Araújo, Mariana Alves Miranda,
Matheus Rodrigues Dutra Bernardo e Vivian Rosi Martins Cunha, Danielle Lameirinhas
Carvalhar, Gláucia Soares Barbosa (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
O presente trabalho surgiu na disciplina integrada de Didática: Planejamento e Avaliação
no Processo Pedagógico e Organização Curricular da Educação Básica, na Faculdade de
Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais. Desenvolvida no primeiro
semestre de 2019, essa produção visa apresentar um projeto interdisciplinar acerca do
tema 5R’s da sustentabilidade (repensar, reduzir, recusar, reutilizar, reciclar),
apropriando-se de algumas habilidades e competências estabelecidas na Base Nacional
Comum Curricular. Esse projeto foi desenvolvido à partir da vivência de um dos
integrantes do grupo, que presenciou, no Estágio Supervisionado: o problema de acúmulo
de resíduos no pátio de uma escola, após o recreio. Objetiva-se, com o trabalho, refletir
sobre o descarte incorreto dos resíduos e sobre seus impactos, não apenas dentro da
escola, como na sociedade e no meio ambiente, como um todo. Dividido em 15 aulas, o
projeto foi elaborado com a intenção de ser trabalhado com turmas de 5° ano,
proporcionando aulas interativas e críticas, que buscam incentivar os alunos a
desenvolver atitudes e práticas sustentáveis. Contudo, o assunto, por ser um tema
transversal, que tange todas as disciplinas, pode ser adaptado para diferentes idades e
séries. A ideia é que o produto final do projeto seja um blog, que seria divulgado dentro
da comunidade escolar, para que mais pessoas fossem envolvidas no projeto. Nesse blog,
devem constar todos os conteúdos produzidos pelos próprios alunos, incluindo um vídeo
feito em grupo, que seria pensado, gravado e editado pelos estudantes. Salienta-se a
importância de pensar sobre a destinação dos resíduos, uma vez que eles são cada vez
mais produzidos no Brasil. É preciso, portanto, refletir sobres os impactos que eles
causam social e ambientalmente. Além disso, torna-se necessário pensar em alternativas
sustentáveis de consumo.
Palavras chave: Projeto Interdisciplinar, Fundamental I, Sustentabilidade.
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O QUE HÁ DE ÁFRICA EM NÓS?
Ana Luíza de Oliveira Miranda, Beatriz Santos de Lima Sarmento, Deiziane Ferreira,
Leisilane Lima Venâncio, Patrícia Cristina Faria da Silva, Taciane Leão Neves, Gláucia
Soares Barbosa, Virgínia Coeli (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
A escola é uma importante instância de socialização e formação para a vida social, tendo
em vista a criticidade, o diálogo e o respeito entre as várias relações que se dão no
cotidiano. O Brasil é um país constituído por uma variedade significativa de etnias e
culturas, sendo assim, é fundamental que a escola procure trabalhar com essas
diversidades. Através da proposta do projeto interdisciplinar, pretende-se fazer com que
os alunos compreendam essa constituição étnica e cultural brasileira, tendo em vista a
valorização das culturas afro-brasileiras e africanas, além da promoção do respeito à
diversidade e a não aceitação das atitudes discriminatórias que norteiam a sociedade. Para
o desenvolvimento do mesmo, foi analisada a BNCC, como uma forma de pensar nas
diferentes atividades que podem ser desenvolvidas em comum acordo com os conteúdos
e competências que devem ser apreendidos pelos estudantes, sobretudo, do 4o ano do
ensino fundamental. A justificativa se dá, não somente pela necessidade de contemplar
as exigências da lei 10.639/03, como também pelo interesse em introduzir essa temática,
na qual será trabalhada ao decorrer do ano letivo, e despertar o conhecimento e a
valorização do Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Logo,
a proposta de projeto interdisciplinar possui como principal objetivo levar ao aluno o
conhecimento das culturas afro-brasileiras e africanas, além de refletir com os mesmos a
respeito da data mencionada. A metodologia compõe a promoção de eventos, rodas de
conversas, pesquisas, confecção de materiais condizentes com a temática e oferta de
oficinas que contemplem essas culturas. Dos resultados esperados, pretende-se, além de
fazer com que os alunos se apropriem dos conteúdos e habilidades propostas no currículo
da instituição, também estimular a compreensão, sensibilidade e valorização das
diversidades que compõem o Brasil, respeito ao próximo e constante diálogo entre os
alunos, professores, familiares e demais membros da comunidade escolar. Considera-se
que a temática é de suma importância para a formação dos alunos, bem como o projeto
pode propiciar a harmonia entre as relações cotidianas, além da possibilidade dos alunos
experimentarem diferentes experiências através das práticas pensadas para a sua
formação.
Palavras chave: Cultura afro-brasileira, Diversidade, Projeto Escolar.
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ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE: ORIGEM,
HISTÓRIA E COMPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS
Lane Thaíse Fialho Pereira, Letícia Unsonst da Silva, Luana da Silva Magalhães,
Mickael Dérick Souza Rodrigues, Stella Ferreira Biondi, Wine Juane Pinto da Mata,
Gláucia Soares Barbosa, Virgínia Coeli (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
O intuito deste trabalho é executar um projeto interdisciplinar para alunos do quinto ano
do Ensino Fundamental I a fim de introduzir noções sobre nutrição e fazê-los dar a devida
atenção à alimentação, compreendendo a história, procedência e composição dos
alimentos, juntamente com os sentidos físicos que o ato de se alimentar envolve. Para
planejamento das aulas, utilizamos como base a BNCC, que é um documento de caráter
regulamentar que estabelece uma gama de conteúdos e conhecimentos necessários a
serem aplicados na Educação Básica. O projeto será trabalhado principalmente nas aulas
de História, Geografia, Matemática e Ciências e terá duração de 1 semestre. Serão
utilizadas aulas semanais de Ciências (totalizando 21 aulas) e quinzenais das outras
disciplinas (totalizando 11 aulas de cada). As aulas serão dinâmicas, partirão bastante da
iniciativa dos alunos e terão cunho mais prático e de vivência do que teórico. Além disso,
contaremos com a presença de um nutricionista durante 2 aulas de ciências e pessoas das
cinco regiões brasileiras para 5 aulas de geografia. No final do semestre, os alunos irão
participar de uma feira de ciências e de uma mostra teatral para compartilharem com seus
familiares e comunidade o que foi trabalhado durante o Projeto. Espera-se que, ao final,
os alunos tenham desenvolvido capacidade de discernir sobre a origem e benefícios dos
alimentos, valores nutricionais e necessidades corporais diárias de nutrientes, que
melhorem a percepção física ao se alimentarem, percebam a diversidade brasileira através
das comidas típicas, entre outros pontos.
Palavras chave: Ensino Fundamental, Alimentação Saudável, Interdisciplinaridade
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CONHECENDO O CEARÁ
Ana Carolina Soares, Bárbara Rosele Garcia de Paiva, Jéssica Moreira Barbosa, Nayara
Rocha Bolteri, Sheilla Cristina dos Anjos Pains, Ysvia Flávia Ramiro Coelho, Gláucia
Soares Barbosa, Virgínia Coeli (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
O projeto “Conhecendo o Ceará” é um trabalho pedagógico interdisciplinar
voltado para a cultura nordestina. A partir de uma necessidade observada em toda
instituição pós-férias escolares, notou-se que os alunos retornaram à escola com visões
xenofóbicas sobre diversos estados da Região Nordeste, valorizando apenas praias e
excluindo seu povo e os aspectos culturais do local. Cada série do Colégio ficará
responsável por um estado da Região Nordeste. Sendo que, o projeto à ser realizado no
3° Ano foi baseado no Estado do Ceará a fim de desconstruir a visão estereotipada desse
local. O objetivo deste é: levar os alunos a conhecer a cultura do respectivo estado, tendo
em vista que o nordeste é uma região multicultural, é necessário evidenciar os hábitos e
costumes singulares de cada Estado que compõe essa área. Dessa forma, além de
proporcionar um conhecimento cultural sobre o Ceará, as professoras e professores
responsáveis por esse projeto trabalharão de forma dinâmica envolvendo oficinas,
pesquisas, atividades com materiais concretos, rodas de conversa, pesquisas na internet,
possibilitando reflexões com ênfase na cultura. Por meio do projeto escolhido espera-se
desmistificar os paradigmas criados pelo senso comum sobre o Ceará, seu povo,
linguagem e todos os aspectos culturais que englobam o mesmo, com o intuito de
desenvolver o pensamento crítico das crianças e motivá-las a perceberem como é formada
a cultura de um povo por meio de sua historicidade e diversidade. Como dito, em toda
escola será trabalhado a temática "Conhecendo o Nordeste". A intenção é envolver toda
Comunidade Escolar, fazendo com que os alunos de diferentes faixas etárias possam
contribuir uns com os outros, e que inspirados no trabalho realizado, possam lidar com
suas diferenças, costumes e visões de mundo, estimulando o respeito para com o outro e
suas diferenças.
Palavras chave: Diversidade, Cultura, Ensino Fundamental.
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A MULHER NA CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA
E SUA REPRESENTATIVIDADE DENTRO DA
ATUAL ESFERA SOCIAL
Aline Stéfani Fideles Pereira, Cristina Santos Ferreira, Eduardo Leal Fernandes,
Fernanda Fagundes Barbosa, Lídia Carlos Baia, Luanda Oliveira dos Santos, Gláucia
Soares Barbosa, Virgínia Coeli (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
No contexto educacional, social e político atual reafirma-se a necessidade de se trabalhar
com temas que favoreçam a formação humana do aluno com base no respeito às
diversidades, tolerância e ética, assim como, a busca por reconhecimento no que tange a
desigualdade de gênero, sendo importante o conhecimento crítico por partes dos
estudantes para que este impasse seja erradicado. O presente projeto interdisciplinar
aborda a temática da participação da mulher na construção da história e a sua
representatividade dentro da esfera social contemporânea. Tendo por objetivo,
desenvolver o sentido de equidade, evidenciar a importância da representatividade
feminina no meio social e favorecer a formação dos sujeitos com base nos direitos
humanos. Trabalhando assim, conceitos como igualdade, respeito e justiça social. Para
que sejam parte da cultura vigente e que esta seja contrária a opressão e discriminação. O
mesmo, será realizado pelos professores por meio de aulas dirigidas para formação de
embasamento teórico, oficinas de arte, coleta de experiências e resultado assim na
elaboração de um livro de história ao final do processo. Espera-se ao final do trabalho,
desenvolver dessa forma as habilidades e competências de acordo com a proposta da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Como resultado, espera-se que os alunos
consigam construir a partir deste projeto interdisciplinar reflexões de forma crítica, no
que tange ao processo de construção histórica do papel feminino na sociedade. Podendo
desta forma, serem agentes ativos na propagação da temática em sua coletividade,
divulgando o aprendizado para além da sala de aula, ou seja, para seus amigos e
familiares.
Palavras chave: Relações de gênero, Interdisciplinaridade, Ensino Fundamental.
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COMO RESPEITAR A MIM E AO COLEGA
Ana Carolina de Souza, Ana Clara Alves de Souza, Ana Luiza Fontura Pinheiro,
Isabelle Guedes Patrocínio, Larissa Lima Viana de Lima, Maria Clara Fernandes Rarez,
Gláucia Soares Barbosa e Danielle Lameirinhas Carvalhar (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
O presente projeto surge a partir do entendimento de que a infância é uma fase de
descobertas que podem ser intensas e que requerem intervenções por parte do educador.
As questões afetivas são muito presentes, devendo ser trabalhadas para que não se tornem
um problema com a ocorrência de atos indesejados. Para tanto, foi pensado o
desenvolvimento de um projeto interdisciplinar dentro da disciplina integrada de Didática
e Currículo do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UEMG. Tem como
objetivo dialogar com as crianças sobre seus corpos, sentimentos e suas atitudes
interpessoais, problematizar a forma que seus corpos são tratados e desconstruir
paradigmas da falta de entendimento e conhecimento sobre seu espaço corporal e mental.
Metodologicamente foi pensado o envolvimento das disciplinas de artes, Educação
Física, Ciências, Língua Portuguesa e Ensino Religioso, desenvolvendo múltiplas
habilidades e com o auxílio de mediadores (professores), procuramos proporcionar às
crianças um aprendizado divertido sobre sua afetividade e relacionamentos. Para realizar
esse projeto, lançamos mão de filmes, livros, músicas, brincadeiras e jogos para que
aconteça uma interação lúdica a respeito do tema Corpo e Sentimentos, além de uma aula
em espaço não formal de educação, com uma visita ao Museu de Ciências Morfológicas
da UFMG, contribuindo para a exemplificação dos conhecimentos aprendidos. Com isso
é esperado que, ao final do projeto, os alunos consigam entender melhor sobre seus
corpos, emoções, respeito, empatia, diferença e relações sociais, integrando às propostas
curriculares da BNCC previstas para essa faixa etária. Por meio de uma avaliação geral,
contando com diálogo entre mediadores e educandos, buscamos compreender o que foi
aprendido pelos alunos, se as dificuldades de diálogo e atitudes que violam o espaço do
outro foram exploradas para que haja uma mudança no entendimento de cada um sobre
si, seus corpos e sentimentos.
Palavras chave: Corpo, Diversidade, Projeto Interdisciplinar.
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EU CRIADOR DE HISTÓRIA
Ana Flávia Meireles de Morais, Daniele Cristina César Leão, Nayara da Silva Vieira,
Rafaella Gomes da Silva Santos, Thiago Ramos Aiala, Gláucia Soares Barbosa,
Danielle Lameirinhas Carvalhar (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
O presente projeto surgiu como um trabalho da aula integrada entre as disciplinas de
Didática e Currículo, no curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais,
no 1º semestre de 2019. Foi sugerida a elaboração de um projeto interdisciplinar para os
anos iniciais do ensino fundamental, tendo como referência a Base Nacional Curricular
Comum – BNCC. A ideia é que o projeto sirva de instrumento pedagógico para o docente
desse nível de ensino. O tema do projeto era de livre escolha, portanto decidimos abordar
“memória” e “produção de história”, temas tratados durante o semestre em outra
disciplina da Pedagogia e que eram de interesse comum do grupo. O Projeto “Eu criador
de História” buscou despertar em educandos do 2° ano do Ensino Fundamental a ideia de
que eles e suas famílias são produtores de História, com a intenção de que as crianças
desenvolvam um vínculo com a escola e com a comunidade, reconhecendo que a
articulação de suas histórias de vida (biografias) com a história coletiva (processo
histórico, social), constituem suas identidades. Para isso, foram desenvolvidas aulas
integradas que contemplaram conteúdos de História, Geografia, Língua Portuguesa, Artes
e Ensino Religioso e suas habilidades específicas descritas na BNCC além de saberes
trazidos pelos alunos e suas famílias. Com o projeto questionamos “Como fazer com que
os educandos se reconheçam como produtores de História valorizando suas histórias
familiares e coletivas enquanto respeitam as histórias dos colegas?”. Do questionamento
foi definido o objetivo geral: Valorizar o estudante e sua família como produtores de
História visando a valorização das memórias. O Projeto, com duração de dois meses,
começou com a leitura coletiva do livro “Marcelo Marmelo Martelo”, da Ruth Rocha,
seguida por uma roda de conversa. Depois desta etapa de reconhecimento de si mesmo
como produtor de História, seguimos para atividades que abordaram a história das
famílias, da escola e do bairro no qual a escola está inserida. Esperamos que esse projeto
tenha contribuído para a construção de cidadãos que valorizem e respeitem a sua própria
História e a do outro.
Palavras chave: Galalite, Figuras Geométricas, Ensino.
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QUAL A RESPONSABILIDADE DE CADA UM
DE NÓS NA PRODUÇÃO E DESTINAÇÃO DO
LIXO?
Carine Fernandes Silveira Sá Brito, Fernanda Gonçalves de Araújo, Maria do Carmo
Las Casas, Rute Sabino Guimarães, Vanessa Silva Aguiar Pujone, Danielle Lameirinhas
Carvalhar, Gláucia Soares Barbosa (orientadora)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
O presente projeto surgiu como um trabalho da aula integrada entre as disciplinas de
Didática e Currículo, no curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais,
no 1º semestre de 2019. Foi sugerida a elaboração de um projeto interdisciplinar para os
anos iniciais do ensino fundamental, tendo como referência a Base Nacional Curricular
Comum – BNCC. A ideia é que o projeto sirva de instrumento pedagógico para o docente
desse nível de ensino. O tema do projeto é a responsabilidade de cada um de nós na
produção e destinação do lixo. O objetivo geral é ajudar os alunos a relacionar os
problemas causados pela produção excessiva de lixo ao consumo exagerado e
desnecessário, usando a música como recurso lúdico, construindo propostas para a
mudança nos hábitos de consumo, tornando-o consciente e responsável. As atividades
propostas (rodas de conversa, oficinas, experiências, dentre outros) visam o
reconhecimento da importância da redução, da reutilização e da reciclagem, além das
consequências dessas atitudes no impacto da ação humana sobre o planeta; o
conhecimento do processo de separação do lixo e seus benefícios; o reconhecimento e
valorização do trabalho dos catadores de materiais recicláveis; o estudo do gênero textual
letra de canção, identificando estruturas e rimas, e criando uma letra de canção;
constatação do papel da música na construção da identidade cultural brasileira e, por fim,
a confecção de um instrumento reutilizando materiais. Os alunos serão avaliados ao longo
de todo o processo e por meio de auto-avaliação no fim do projeto. O resultado esperado
é a mudança de comportamento do aluno em relação ao consumo e produção de lixo e a
disseminação desse conhecimento, através dos alunos, por toda a comunidade.
Palavras chave: Interdisciplinaridade, Consumo Consciente, Educação
Ambiental.
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GUIA PARA HISTÓRIA EM QUADRINHOS
“ÍSIS EM: ONDE É SUA CASA?” E AS
CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL CRÍTICA
Elaine Dayane de Oliveira, Jonathan Alkamin da Costa, Pablo Calegário, Paola Reis
Almeida, Rodolfo de Oliveira Silva, Gláucia Soares Barbosa, Karla Cunha Pádua,
Marcelo Diniz Monteiro de Barros (Orientador).
Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
“Ísis em: Onde é sua casa?” é uma história em quadrinhos desenvolvida mediante as
reflexões, conceitos e discussões da disciplina Seminários de temas contemporâneos:
Educação ambiental e escola do programa de pós-graduação stricto sensu Mestrado em
Educação e Formação Humana da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG.
Essa história foi criada seguindo pressupostos da Educação Ambiental crítica, levandose em consideração a importância dos aspectos culturais, sociais e interdisciplinares.
Dessa forma, o guia tem o objetivo de subsidiar professores do ensino fundamental para
o estudo da Educação Ambiental a partir dessa história em quadrinhos. Para isso, o
material foi dividido em duas partes. A primeira apresenta o conceito, importância e os
entraves para a efetiva implementação da Educação Ambiental de forma crítica nas
escolas. A segunda relaciona como o campo das artes pode servir como um acionador dos
aspectos essenciais da Educação Ambiental crítica, já que ambos são áreas que
redirecionam o olhar, o pensamento e a ação para diversas outras áreas. E a terceira
apresenta a história em quadrinhos apontando questões que podem ser levadas para a
discussão em sala de aula e as atividades que podem ser desenvolvidas a partir dela, tanto
dentro como fora da sala de aula. Com isso, verificou-se a potencialidade de recursos
visuais alternativos para suscitar reflexões sobre temas transversais ativando não somente
a interdisciplinaridade como também a necessidade de se incorporar questões sociais
regionais ao contexto escolar. Sendo assim, as histórias em quadrinhos podem ser
consideradas como interfaces promissoras entre os entraves existentes e o sucesso da
aplicação da Educação Ambiental crítica nas escolas.
Palavras chave: Educação ambiental crítica, História em quadrinhos, Guia para
professor.
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AS AVENTURAS DE CATIORO”: HISTÓRIA
EM QUADRINHOS PARA TRABALHAR A
TEMÁTICA EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM
ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Alan Henrique Lima, Ana Priscila R. Miranda, Cristiane Leite Rodrigues, Izabela
Valamiel Jardim, Kênia Cristina Rodrigues, Sueli Gomes Moreira, Renata Cristina M.
Neto, Gláucia Soares Barbosa, Karla Cunha Pádua, Marcelo Diniz Monteiro de Barros
(orientador)
Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Educação
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
A história em quadrinhos “As Aventuras de Catioro” foi elaborada durante a Disciplina
Seminários de Temas Contemporâneos: Educação Ambiental e a Escola, do Mestrado em
Educação e Formação Humana da UEMG, realizada no primeiro semestre de 2019. A
história apresenta como objetivo discutir temas relevantes da Educação Ambiental que se
propõe a incentivar a formação do cidadão crítico, capacitando-o a realizar reflexões
sobre seu mundo e a interferir no mesmo. Temas que podem ser abordados a partir da
história envolvem as relações de produção e consumo, a cadeia de produção, desde a
extração dos recursos naturais, transformação da matéria prima bruta nas indústrias até se
tornar bens de consumo, comercialização desses bens de consumo e as próprias relações
de consumo diárias de cada um de nós e de nossas famílias, a utilização desenfreada de
materiais que degradam e poluem o ambiente como as sacolas plásticas, a proliferação de
doenças decorrentes do excesso de resíduos gerados, dentre outros. A história em
quadrinhos “As Aventuras de Catioro” visa também refletir sobre as possibilidades de
ensinar a Educação Ambiental no contexto escolar a partir do diálogo com as artes. É
foco do trabalho provocar os estudantes do Ensino Fundamental I e seus respectivos
professores a refletirem e adotarem um posicionamento crítico frente a outras realidades
depredatórias do ambiente onde vivem. Um cidadão crítico está apto a agir ativamente
reivindicando ações políticas locais como, por exemplo, exigindo saneamento básico em
locais onde ainda não exista essa infraestrutura, reivindicando moradias que dignifiquem
a condição humana, a despoluição de rios, córregos, nascentes, denunciando e registrando
tais eventos. Para a construção dos quadrinhos foram utilizados o editor de imagens
vetoriais Adobe illustrator e o software HagáQuê, um editor de histórias em quadrinhos
com fins pedagógicos. Para a construção da temática foram utilizados os textos e vídeos
estudados durante a disciplina. Como resultado, espera-se introduzir a temática da
Educação Ambiental nas escolas de forma crítica, transversal e contribuir para a formação
de sujeitos autônomos e conscientes de seu papel transformador da sociedade em que
vivem. A educação ambiental pode proporcionar o desenvolvimento de um
posicionamento crítico, tornando os sujeitos envolvidos em cidadãos capazes de
rediscutir valores existentes em sua realidade, muitas vezes impostos por uma cultura
vigente, além de propor alternativas aos problemas, incentivando a participação popular
e o protagonismo social.
Palavras chave: Educação ambiental crítica, História em quadrinhos, Resíduos
sólidos.
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PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE COPOS
DESCARTÁVEIS POR REUTILIZÁVEIS NA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Jean Victor da Silva Santos, Pedro Augusto Alves Coelho Naves, Vítor Gonçalves Melo
de Aguiar, Isadora de Sousa Nascimento, Amanda de Brito Santana André, Wilma
Pereira Santos Faria e Maísa Gonçalves da Silva (orientadora)
Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Biológicas
Esta pesquisa tem como objeto de estudo o uso de copos descartáveis nos espaços comuns
da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, sendo sua proposta
avaliar formas de minimizar este consumo. Pretendemos investigar ações alternativas e
sustentáveis, as quais poderão contribuir com a redução do impacto do descarte de copos
de plástico, resultando na preservação do meio ambiente, minimizando assim, os danos
causados por diferentes ações do homem. Segundo as referências analisadas, o tempo de
consumo do copo descartável é em média de 60 segundos, entretanto, estes materiais
plásticos, levam em torno de 450 anos para se decomporem de maneira natural no meio
ambiente. Este fator se agrava, considerando que há poucas empresas de reciclagem deste
tipo de material no Brasil. A pergunta norteadora desta pesquisa é: “Quais os impactos
para o meio ambiente e para a comunidade escolar, da substituição de copos descartáveis
por reutilizáveis?”. Temos como objetivo principal, a análise da viabilidade econômica e
sustentável, ao propor o uso de copos reutilizáveis, como já é feito nesta escola, com os
pratos e talheres, atingindo assim, o viés da bioeconomia dentro do espaço escolar. A
organização da pesquisa será feita em reuniões semanais, por meio da discussão e leitura
de trabalhos relacionados. Este estudo fornecerá recursos para delimitar as ações da
pesquisa: caracterização dos sujeitos da pesquisa, volume de copos descartáveis
consumidos, análise quantitativa do impacto da substituição, dentre outras etapas. A partir
da identificação do problema, observou-se o comportamento dos sujeitos que compõe a
comunidade escolar. Durante a coleta de dados constatou-se que esta escola faz uso de
copos descartáveis durante as refeições dos intervalos nos três turnos, cinco recreios, além
das confraternizações e reuniões pedagógicas e/ou administrativas. Como resultado deste
levantamento, percebeu-se que a quantidade de copos descartáveis utilizada por mês é em
torno de 5 mil, incluindo copos de 200 ml e copinhos de café. Como conclusão do
trabalho, espera-se apresentar à comunidade escolar, a análise dos dados numéricos a
partir de gráficos e quadros, referente ao uso de copos descartáveis, para tentar promover
uma mudança de comportamento, desenvolvendo uma consciência ecológica.
Palavras chave: Bioeconomia Escolar, Sustentabilidade, Copos Descartáveis.
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ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS
PARQUES DA CIDADE DE UBERLÂNDIA
Andressa de Paula Mendes, Kristen Pavarine Pereira, Maria Clara Alves Matos, Maria
Clara Santana Silveira, Maísa Gonçalves da Silva e Ramon Pinheiro de Oliveira
(orientador)
Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Biológicas
Com o crescimento da população e expansão dos centros urbanos torna-se perceptível
diversos problemas ambientais, causados pelo não planejamento na ocupação destes
espaços. Ressalta-se um dos impactos deste crescimento, a criação de novos bairros sem
autorização, ou por meio de ocupações, que em sua maioria, não são estruturados quanto
ao saneamento básico, fazendo assim o descarte de resíduos da rede pluviométrica e
esgoto na mesma tubulação, isto se agrava, quando não há rede de captação de resíduos.
Como forma de minimizar parte do problema, os parques urbanos podem ser uma solução,
considerando seu valor ecológico, como na conservação dos recursos hídricos advindos
destes locais para a rede de córregos e rios da cidade. Visto que as áreas verdes
contribuem para uma melhor qualidade de vida: diminuindo a quantidade de CO2
presente no ar; aumentando a qualidade do oxigênio, por meio da relação com a água e
vegetação; reduzindo as zonas de calor; possibilitando a conservação de fontes de
recursos hídricos corrente no perímetro urbano; minimizando os ruídos característicos das
cidades; dentre outras vantagens. A conservação quanto a qualidade da água dos parques
é algo que merece atenção, deste modo o objetivo geral do trabalho é analisar a
contaminação da água dos parques. O trabalho é orientado pela pergunta: “Quais as
condições e a qualidade dos recursos hídricos dos parques de Uberlândia (MG), no ano
de 2019?”. Como metodologia de pesquisa definiu-se por um estado da arte da
conservação e da qualidade da água, de todos os parques da cidade. Como forma de
viabilização do estudo, realizar-se-á a revisão da literatura, a solicitação de autorização
da coleta de amostras, a coleta e análise das amostras. Assim, a fim de descobrir se há
poluição e quais delas estão presentes. Como resultado deste trabalho espera-se avaliar a
qualidade dos parques, propondo ações de melhoria, caso algum problema seja detectado,
para definição destas ações, utilizar-se-á os recursos da bioeconomia e biotecnologia.
Considerando o local de coleta das amostras a proposta apresenta impacto para a
população devido a relação afetiva com os parques e a importância de espaços de
conservação de biomas característicos da região.
Palavras chave: Água, Parques urbanos, Conservação dos recursos hídricos.
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USO DA TECNOLOGIA EM SALA DE AULA UM
NOVO MÉTODO PARA PLANOS DE NAS
ESCOLAS DO PRESENTE E UMA VISÃO PARA
O FUTURO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ezequias Souza Queiroz, Gabriel Nogueira Dantas e Marilene Kreutz de Oliveira
(orientadora)
Escola Estadual Militarizada Desembargador Sadoc Pereira
Estudantes Universitários e orientador(es)
Ciências Humanas
O uso da tecnologia na educação escolar hoje, já faz parte da metodologia escolar de
quase todas as escolas. Essa tecnologia tornou-se um importante meio de estudo e
pesquisa, sendo de grande apoio para a ampliação do conhecimento do aluno, tornando o
conhecimento de forma agradável adequada ao desenvolvimento individual, e coletivo
dos alunos de forma interdisciplinar. O propósito de se trabalhar com essa tecnologia é
romper com as limitações encontradas pelos alunos do município. A utilização de
software educativo e mídias têm como objetivo introduzir mais conhecimentos de forma
rápida e prazerosa aos alunos da Escola, que são carentes dessa tecnologia. Esses alunos
vão explorar esse mecanismo que envolve atividades nas áreas de matemática, história,
arte, etc., ou seja, esses alunos ao utilizarem o computador entram em um ambiente
multidisciplinar e interdisciplinar. Ao invés de apenas receberem informações, os alunos
também constroem conhecimentos, sabemos que a participação dos professores,
implicará de forma envolvente. Nesse processo, como um mediador dos alunos no
processo de construção e resolução das atividades propostas, incentivando a reflexão e a
crítica, permitindo aprendizado de maneira divertida.
Palavras chave: tecnologia, Utilização, Aprendizado
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ELAS ETRE AS ESTRELAS:
DESCOMPLICANDO O COSMOS
Bianca da Silva Nascimento, Lavínia Stefany Ferreira Moreira, Lohana Stephany
Tomaz Silva e Fabíola Cristina (orientadora)
Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro
Ciências Exatas e da Terra
Um número de mulheres cada vez maior vem se destacando em diversos segmentos da
ciência, incluindo a astronomia. Mas a contribuição da mulher na ciência começa muito
antes de existir o Dia da Mulher e dos movimentos da revolução feminista. Na
astronomia, essa paixão das mulheres pelo universo e sua sede por descobertas e
conhecimento datam milênios antes de Cristo. Sendo a astronomia uma ciência natural
que estuda as propriedades dos corpos celestes e os fenômenos que os envolvem. Contudo
dificuldades no campo da física e da matemática impede o aprofundamento de grande
parte da população nesta área. Diante disso, o objetivo deste projeto é a construção de
facilitadores para a compreensão e divulgação da astronomia. Justifica-se tal projeto, uma
vez que, o senso comum em astronomia prevalece ao detrimento do conhecimento
científico. Pesquisas bibliográficas e estudos individuais e em grupo foram realizadas o
que possibilitou a construção de ideias, aprendizado, compreensão e teorias sobre o tema
astronomia. A metodologia consistiu em uma pesquisa de campo desenvolvida através da
elaboração de um questionário e sua aplicação em estudantes de sextos e terceiros anos
da Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro para determinação da relação de
conhecimento, gênero e idade sobre o tema. Estes levantamentos nortearam a criação de
oito facilitadores que foram e serão desenvolvidas para a compreensão de astronomia
como: Luneta Espacial, Mapa de Possibilidades, Tapete Planetário, Amarelinha
Astronômica, Cardápio de Invenções, Infográfico Elas entre as Estrelas, Planetário
Tridimensional e Lua Animada. Além disso, foram criadas plataformas digitais para
divulgação do projeto. Espera-se com este projeto, contribuir e facilitar a sistematização
de informações e compreensão sobre o cosmos, através dos modelos astronômicos
projetados. Além de enriquecer e demonstrar a presença da mulher na astronomia.
Palavras-chave: Astronomia, mulheres, facilitadores
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ELAS NA FÍSICA: A MALETA DO
CONHECIMENTO
Ana Carolina Moreira, Thalita Vitória Silva de Castro, Rayssa Cristina Pereira de Jesus
e Creonice Luiza Ferreira (orientadora)
Escola Estadual Joaquim Corrêa
Ciências Exatas e da Terra
O presente trabalho tem como objetivo principal de incluir cada vez mais mulheres na
ciência e mostrar a grande importância do mesmo para a sociedade. A iniciativa de fazer
este projeto surgiu com a necessidade de um laboratório nas escolas públicas, pois um
dos grandes desafios dos professores contemporâneos é manter seus alunos interessados
em sala de aula. Uma das formas de manter esse interesse é a utilização de tecnologia
para potencializar o aprendizado. A maleta do conhecimento está sendo desenvolvido
para melhorar e ampliar o conhecimento da física nas escolas públicas onde existe uma
grande carência de laboratório. A maleta irá conter três subprojeto e dentro do mesmo irá
conter várias matérias englobadas sobre a física e será mostrado como uma forma didática
vários experimentos, como a mini geladeira e o alarme de incêndio, que mostrará para os
alunos de uma forma simples como acontece alguns processos da física, como a
calorimetria, convecção e energia, o segundo subprojeto será apresentado através de um
carrinho que seu controle será de arduíno, acionado por componentes passivos, através
do carrinho será possível analisar movimentos retilíneos, trabalho de força constante ou
variável e energia potencial, o terceiro será apresentado através de um cubo de led cujo
abordará circuitos elétricos. O laboratório portátil será perceptível na visão dos alunos a
apresentação de como acontece determinado movimento ou acontecimento sobre aquele
projeto. Será trabalhado os resultados dos experimentos em formas de gráficos e
questionários onde visamos que, através da maleta o(a) professor(a) terá uma aula
dinâmica possibilitando o aluno a desenvolver técnicas de manuseio de objetos e uma
melhor fixação da matéria de uma forma totalmente ilustrativa e qualitativa.
Palavras-chave: Maleta, Laboratório, Aprendizado
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ELAS NA MATEMÁTICA: ISES-Índice de
Segurança de Exposição ao Sol
Clarice Luiza da Silva, Danielly de Oliveira Dias, Priscila Geane Nunes Viana e Letícia
Mara Diniz Ferreira (orientadora)
Escola Municipal Maria Cândida de Jesus
Ciências Exatas e da Terra
Este projeto investigou fatores relacionados à intensidade da radiação Ultravioleta – UV,
como hora do dia, altitude e latitude da região e estação do ano. Paralelamente, as doenças
mais comuns em decorrência da exposição inadequada ao sol também foram objeto de
pesquisa das estudantes. Durante a revisão literária verificamos que existem seis fototipos
de pele segundo classificação de Richard E. Fitzpatrick em 1976: I – Branca, II- Branca,
III- Morena clara, IV- Morena moderada, v- Morena escura e VI- Negra. Sobre o tempo
de exposição ao sol, ressaltamos o artigo de Juliana Flor et.al, Protetores Solares, no qual
relata que a eficácia de um protetor solar é medida em função de seu fator de proteção
solar (FPS), o qual indica quantas vezes o tempo de exposição ao sol, sem o risco de
eritema, pode ser aumentado com o uso do protetor. Sobre lesões na pele destacamos
informações do INCA – Instituto Nacional do Câncer que alerta para a detecção precoce
de câncer tipo melanoma através da regra ABCDE que investiga: assimetria, borda, cor,
diâmetro e evolução de lesões na pele. Investigamos a prática de dermatologistas através
da elaboração de um questionário eletrônico na plataforma google. Os dados da revisão
literária subsidiaram a aplicação da modelagem matemática para construção do ISESÍndice de Segurança de Exposição ao Sol. O objetivo é disponibilizar este índice como
uma ferramenta de análise e comparação da intensidade da radiação UV em diferentes
regiões.
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Radiação UV, Efeitos do Sol.
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ELAS NA QUÍMICA: VALIDAÇÃO DE
METODOLOGIAS ALTERNATIVAS PARA O
ESTUDO DE PROPRIEDADES QUÍMICAS
ATRAVÉS DA PLANTA IPÊ-ROXO
Marina Oliveira Prado, Marcella Antonely Nogueira de Sousa Siqueira, Joyce Mayra
Barbosa Carneiro e Larissa Amaral Diniz Tomaz (orientadora)
Escola Estadual Elias Salomão
Ciências Exatas e da Terra
Tabebuia sp, conhecida popularmente como ipê-roxo é uma espécie que possui ramos
dicotômicos e tortuosos com folhas de coloração verde escura e flores roxo-ciolácia
abundantes. Além disso, possui caule com entrecasca rica no composto químico lapachol,
substância reconhecida por suas propriedades químicas e medicinais. O objetivo do
trabalho foi proporcionar meios práticos e alternativos para o estudo da química em
plantas e validações lúdicas para serem usadas em ambientes escolares. Inicialmente
foram coletadas amostras dos órgãos do ipê-roxo para montagem de exsicatas, para o
registro em herbário e classificação da espécie. Após, foram realizados levantamentos
bibliográficos para a identificação dos compostos químicos, tendo como base textos
acadêmicos referenciando-se pelas seguintes palavras-chave: Ipê-roxo, Tabebuia,
compostos químicos e entrecasca, os resultados obtidos nessa leitura foram organizados
em tabelas de modo a identificar o melhor tipo de solvente e o melhor método de extração
química. Diante dos resultados, foram conduzidos experimentos para a produção de
extratos, em destilação simples, utilizando dois tipos de solventes (cetônicos e
etanólicos). Os extratos obtidos foram divididos em seis concentrações em escala
geométrica, sendo 1000mg.L -1, 500mg.L-1,250mg.L-1, 125mg.L-1,62.5mg.L-1 estes foram
aplicados em teste toxicológicos em larvas de Tenebrio molitor, em triplicata, com
análises em 2, 24, 48 e 72 horas. Quanto aos extratos pode-se perceber que em meio
cetônico houve maior diluição, inclusive com aparecimento de agrupamentos coloidais.
Enquanto, o extrato em meio etanólico apresentou coloração mais escura e presença de
grumos. Os resultados toxicológicos mostraram que os extrato não causam mortalidade
do T.molitor, o que indica que os compostos não são tóxicos e por isso tem potencial de
ser utilizado em tratamentos medicinais, ainda que para isso sejam necessários novos
testes, sendo estes os objetivos que darão continuidade à pesquisa, inclusive adaptando
todos os métodos para a aplicação em processo de iniciação científica na educação básica.
Palavras-chave: Química, Planta, Mulheres.
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ELAS NAS TECNOLOGIAS: CASA DE
VEGETAÇÃO SUSTENTÁVEL
Giselle Cristina Ferreira, Isadora Maria de Brito, Mariana Emily Assunção da Fonseca,
Jenniffer Estefânia Vieira de Andrade (orientadora)
Escola Estadual Alvino Alcântara Fernandes
Ciências Exatas e da Terra
Atualmente, no distrito de Serra Azul e Alto da Boa Vista, pertencentes ao município de
Mateus Leme há um grande número de pessoas que se dedicam ao cultivo de flores em
casas de vegetação. No entanto, observa-se que os gastos com energia elétrica, água e
adubos químicos são elevados. Logo, com o intuito de mudar esse paradigma, vem se
desenvolvendo um projeto chamado Florescer em Tecnologia, cujo objetivo é promover
a construção de uma casa de vegetação sustentável. Esta, contará com um sistema de
captação pluvial e também com o de captação da umidade do ar, através de um
procedimento muito utilizado em Israel, o qual tem todo o potencial para ser aplicado na
região. Além disso, será adotado o uso de placas fotovoltaicas, para obtenção de energia
proveniente da luz solar. Quanto a adubação, será produzido um adubo chamado Bokashi,
resultante da fermentação de matéria orgânica, apresentando em sua composição os
microrganismos eficazes, os quais proporcionam inúmeros benefícios ao solo tais como
o aumento dos macro e micronutrientes, a correção da acidez, o aumento da microbiota
benéfica , ou seja, é um adubo poderoso e que apresenta um baixo custo de produção.
Estão sendo realizadas entrevistas com os floricultores da região, no intuito de
compreender o funcionamento das casas de vegetação, possibilitando a construção de um
protótipo, este contará com um sistema baseado no uso de Arduino, uma pequena placa,
que será programada para controlar precisamente as atividades necessárias as casas de
vegetação. Enfim, com o presente trabalho pretende-se incentivar o uso da tecnologia
vinculado a sustentabilidade, dessa maneira será possível usufruir de fontes alternativas
e poupar os recursos naturais esgotáveis
Palavras-chave: Casa de vegetação, Sustentabilidade, Tecnologias.
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3ª FEMIC EM NÚMEROS
A história da terceira FEMIC foi escrita com a participação de
centenas de pessoas, foram:
Atividades culturais e de popularização da Ciência e
Tecnologia
• 4 exposições
• 5 apresentações artísticas
• 4 Oficinas
• 3 Palestras
• 1 Rodas de Conversa
Administração
• 32 membros na comissão organizadora
• 11 instituições parceiras
Atividades de formação
• Formação de 109 participantes em oficinas, palestras e
rodas de conversa.
• 13 palestrantes, sendo:
- 5 doutores
- 5 mestres
- 3 especialistas
Avaliação e Premiação
• 120 avaliadores
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(80% doutores, mestres, especialistas e graduados)
• 95 premiações em troféus e certificados
• 120 premiações em medalhas e certificados
• 12 credenciais para feiras internacionais
• 41 credenciais para feiras nacionais
• 35 feiras afiliadas, sendo 4 internacionais
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Trabalhos finalistas participantes
• Participaram 208 trabalhos finalistas, em três modalidades.
Somando:
- 616 estudantes
- 127 professores
- 88 escolas
- 45 cidades
- 13 estados brasileiros

FEMIC
Júnior
FEMIC
Jovem
TOTAL

Ciências
Exatas e
da
Terra

Ciências
Biológicas

Engenharias

Ciências
da
Saúde

Ciências
Agrárias

Ciências
Sociais
Aplicadas

Ciências
Humanas

Linguística,
Letras e
Artes

TOTAL

Área do conhecimento dos trabalhos:

7

9

1

7

5

6

6

3

44

19

21

12

19

7

15

17

3

113

26

30

13

26

12

21

23

6

157
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Tipo de Escolas participantes:

Estados e cidades participantes:
- Alagoas: Arapiraca
- Amapá: Porto Grande
- Bahia: Barreiras
- Pará: Igarapé-Miri, Parauapebas
- Paraná: Bandeirantes
- Pernambuco: Recife
- Rio Grande do Norte: Natal
- Rio Grande do Sul: Charqueadas, Novo Hamburgo, Osório,
Pelotas e Venâncio Aires
- Roraima: Alto Alegre, Boa Vista
- Santa Catarina: Jaraguá do Sul
- São Paulo: Jaguariúna
- Minas Gerais: Baependi, Belo Horizonte, Bertópolis, Betim,
Contagem, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Ibirité, Itabirito,
Itajubá Itamonte, Ituiutaba, Juatuba, Mateus Leme, Miraí,
Muriaé, Prudente de Morais, Ribeirão das Neves, Sabará,
Santo Antônio do Amparo, São Sebastião da Vargem Alegre,
Sete Lagoas, Timóteo, Uberlândia, Viçosa e Vieiras.
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Anais da 3ª Feira Mineira de Iniciação
Científica – FEMIC
Organização

Apoio
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