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A P R E S E N T A Ç Ã O  

O  Diálogo de Ciências, realizado pela Subsecretaria de Educação Básica – 

SUBEB, em parceria com as Coordenações Regionais de Ensino - CRE, chega com 

sucesso a sua sétima edição. É um evento que objetiva promover o intercâmbio 

de experiências entre os docentes, por meio da socialização de projetos desen-

volvidos com os estudantes, como forma de valorizar o trabalho docente reali-

zado nas unidades escolares e enriquecer o processo de ensino-aprendizagem a 

partir do compartilhamento de inovação da prática pedagógica. Objetiva, ain-

da, promover um espaço adequado para discussão e reflexão entre os pares 

sobre os resultados observados na formação dos estudantes, a abordagem me-

todológica, as dificuldades encontradas e o apoio necessário para o desenvolvi-

mento desses projetos. 

Essa ação foi idealizada para incentivar o ensino de ciências naturais nos anos 

iniciais, realizado em duas edições anuais. As 1ª e 2ª edições do Encontro foram 

realizadas em 2015, as 3ª e 4ª edições em 2016 e as 5ª e 6ª edições em 

2017. Sendo que a 5ª edição foi voltada para docentes dos anos finais. Em 

todas essas edições os projetos inscritos foram publicados no Caderno Diálogo 

de Ciências. Desde a 1ª edição, já foram publicados 108 trabalhos desenvolvi-

dos pelos professores e estudantes da SEEDF. 

No ano de 2018 o Diálogo de Ciências constituiu-se parte do VIII Circuito de 

Ciências das Escolas Públicas do Distrito Federal. O Caderno 7º Diálogo de Ci-

ências 2018 apresenta 33 projetos selecionados na Etapa Distrital do Circuito, e 

desenvolvidos com a participação efetiva de estudantes da Educação Básica ao 

longo do ano de 2018, resultado das Etapas Locais, Regionais e Distrital do 

Circuito de Ciências. Trata-se de iniciativa com o objetivo de aproximar e inte-

grar todas as etapas de ensino da educação básica. 

Espera-se, com esta publicação, valorizar e divulgar a prática de atividades didá-

ticas voltadas à pesquisa e a elaboração de projetos, ampliar a discussão sobre 

as ciências e, de modo específico, refletir sobre ciência para a redução das desi-

gualdades, que foi a temática deste ano da Semana Nacional de Ciência e Tecno-

logia – SNCT, organizada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e 

Comunicações – MCTIC, na qual ocorreu a Etapa Distrital do Circuito de Ciências. 
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P R O J E T O  0 1   

T O D A  H O R A  É  H O R A :  S O R R I R ,   

B R I N C A R  E  I N C L U I R  

Objetivos 

 Produzir conhecimentos científicos a partir da curiosidade das crianças em relação à impor-

tância de uma boa higiene bucal, a fim de evitar a placa bacteriana, e em casos mais gra-
ves, a cárie, enfatizando a ação maléfica para os dentes de alimentos ricos em açúcar; 

 Utilizar produtos naturais, como o extrato de açaí, para detectar a presença da placa 

bacteriana;  

 Conscientizar a comunidade escolar sobre a importância dos cuidados com a higiene 

bucal das crianças; 

 Estimular hábitos saudáveis como o uso do fio dental e as escovações diárias; 

 Incentivar a ingestão de alimentos saudáveis que contribuirão para a saúde bucal; 

 Evitar o aumento de cáries nos dentes das crianças da comunidade; 

 Encaminhar crianças com cárie para fazerem tratamento dentário; 

 Reduzir o número de crianças com problemas gerais de saúde bucal, pois acabam gerando 

outros problemas de ordem social. 

Metodologia 

O Projeto foi realizado com as crianças do Jardim de Infância. Inicialmente, explicando a 

função da boca, dos dentes, as partes que compõem o dente, a importância de uma alimenta-

ção saudável para evitar as cáries, a importância da escovação e do uso do fio dental, por 

meio de atividades lúdicas como teatro, fantoches, desenhos, animações, entres outras. 

Foi enviado um questionário para as famílias para coleta de dados a respeito dos 

hábitos de saúde bucal das crianças. Depois houve uma parceria com os estudantes 

de Odontologia da Universidade Católica de Brasília- UCB que promoveram uma 

ação educativa junto aos estudantes. As professoras se reuniram em trios ou duplas 

para trabalharem a curiosidade científica. A partir desta curiosidade científica co-

lheu-se dados das hipóteses das crianças de cada turma para aquela questão. Par-

tiu-se para as experiências científicas a fim de mostrar como o creme dental age na 

limpeza dos dentes e que somente a escovação não é suficiente para a limpeza da 

boca, ela precisa estar aliada ao uso do fio dental, visitas frequentes ao dentista e 

a uma alimentação saudável, evitando o consumo exagerado do açúcar. Após a 

coleta das respostas e registros em vídeos, fotos, áudios, escritas (desenho), os gru-

pos produziram materiais e compartilharam as experiências com toda comunidade 

escolar no dia 19 de Maio de 2018, na feira de Ciências do Jardim.  

 

CRE: Recanto das Emas  
UNIDADE ESCOLAR: Jardim de Infância 603 
RESPONSÁVEIS: Júnia Elisa Xavier e Letícia Rodrigues 
da Luz 

14 15 14 



Neste dia a proposta era que as crianças tivessem um dia de cientista para explicar à comuni-

dade os experimentos científicos.  

Expectativa de Resultados ou Resultados 

 Valorização da escola dos novos conhecimentos adquiridos por meio da exploração da 

temática e dos experimentos científicos realizados;  

 Produção significativa de fotografias, vídeos e desenhos feitos pelas crianças; 

 Mudança comportamental quanto aos cuidados com os dentes e a saúde da boca, tanto em 

casa como na escola; 

 Conscientização de toda a comunidade escolar na prevenção de um problema grave que 

afeta tanto a saúde bucal, quanto a social.  

Considerações Finais 

O trabalho científico desenvolvido no Jardim de Infância com as crianças e suas famílias possi-

bilitou a exploração de uma temática muito importante para a comunidade, levando-os a 

refletirem sobre a importância de ações preventivas para uma boca saudável, como por 

exemplo, adotar uma alimentação rica em frutas e verduras, evitando produtos industrializa-

dos e com excesso de açúcar, que são extremamente prejudiciais aos dentes, como também, 

realizar uma escovação correta e usar diariamente o fio dental, como grandes aliados contra 

a cárie. Além da questão relativa à saúde, a execução desse projeto possibilitou uma reflexão 

sobre a importância de uma boca saudável para falar e sorrir, sem receio de mostrar os den-

tes. Dentes saudáveis, com certeza contribuem para uma autoestima e as relações sociais.  

A parceria com os estudantes de Odontologia da Universidade Católica de Brasília auxiliou 

nas ações educativas, e contribuiu para a identificação dos problemas mais graves, que pode-

rão ser encaminhados para atendimento na própria Universidade. Além disso, fruto dessa 

parceria, também foi a possível instalação de uma carreta móvel odontológica que permane-

cerá na escola durante todo semestre para realizar atendimentos de prevenção e restaurações 

dentárias. Enfim, foi um trabalho muito relevante para toda a comunidade, pois, por meio do 

projeto teve-se a oportunidade de contribuir para a saúde bocal da comunidade e mudar 

aspectos relacionados aos bons hábitos alimentares. 

Referências 

Two toothy eggsperiments (2011). Disponível em: <luvprek.blogspot.com>.Acesso em: 10 de março de 

2018. 

Dental Health egg experiment (2015). Disponível em: <firstgradefuntastic.blogspot.com>.Acesso em: 23 

de março de 2018.  

Corante de açaí aponta placas dentárias (2008). Disponível em: <cienciahoje.org.br>.Acesso em: 25 de 

março de 2018. 

Tupinamba, Danielle Emmi & Barroso, Regina Fátima. UFPA (2006). "A biodiversidade amazônica na pro-
moção da saúde bucal: elaboração de evidenciador de placa dental utilizando os corantes do açaí e 
urucum e a análise comparativa de sua eficácia em relação aos corantes sintéticos. Disponível 

em:<bvsm.saude.gov.br >Acesso em: 20 de abril de 2018. 
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P R O J E T O  0 2   

S I S T E M A  S U S T E N T Á V E L  D E   

C A P T A Ç Ã O  D E  Á G U A  

CRE: Brazlândia 
UNIDADE ESCOLAR: Jardim de Infância Menino Jesus 
RESPONSÁVEL: Taynara Gonçalves de Araújo dos Santos 

Introdução 

Realizamos o projeto água onde exploramos o tema de forma ampla desde a grafia da pala-

vra, à água nos alimentos, a água no corpo humano e à sua importância para a natureza e 

para a vida.  Com a culminância do projeto surgiu a problemática de como economizar água 

de forma sustentável. 

Partimos para pesquisa de algo que aprofundasse o projeto água e nos deparamos com o 

objetivo do circuito de ciências que envolvia sustentabilidade e a busca de ideias para diminuir 

as desigualdades. Percebemos que o pneu é um material bom e durável e de fácil acesso, que 

jogado na natureza pode ser nocivo, porém, com criatividade pode ganhar inúmeras funciona-

lidades. Encontramos a alternativa de uma caixa d’água barata, sustentável, e com materiais 

de fácil acesso. Decidimos então construir uma caixa d’água de pneu no ambiente escolar, já 

que ali o gasto de água era alto e vimos a necessidade de um reservatório para recolher 

água da chuva ou até mesmo da máquina de lavar. 

Para apresentar o projeto aos alunos utilizamos aulas passeio nas dependências da escola 

para demonstrar a reutilização do pneu em outros ambientes, visitamos a lavanderia para que 

os alunos acompanhassem o processo de lavagem de roupas, analisamos a conta de água da 

escola de forma lúdica para que os alunos percebessem o quanto a água usada na escola 

custava em dinheiro. A partir desta análise foi possível construir juntamente com os alunos, atra-

vés de diálogos, as vantagens da caixa d’água de pneu. Utilizamos também momentos de 

narração de história para que os alunos pudessem perceber a importância do Meio ambiente 

e o papel de cada cidadão nos cuidados com a natureza. O projeto foi apresentado na escola 

de forma explicativa e com uma bela coreografia da música “Terra Planeta Água” – Guilher-

me Arantes. Logo depois partimos para a apresentação expositiva no circuito de ciências. 

Objetivos 

 Discutir o ciclo da água utilizando diversos recursos (colagem, massinha, desenho, vídeo); 

 Explicar os estados físicos da água (sólido, líquido, gasoso), utilizando materiais concretos 

como: gelo, nebulizador e água da torneira; 

 Identificar os cuidados que devemos ter com a água potável; 

 Identificar a existência de água no nosso corpo e alimentos; 

 Debater sobre o uso consciente e preservação do meio ambiente; 

 Buscar na relação família x escola soluções para melhorar o consumo consciente; 

 Construir um reservatório sustentável com pneus. 

Metodologia 

 Explorar o tema através de experiências, fotos, diálogos; 

 Conversa informal sobre o ciclo da água, a importância da água e o uso consciente; 

 



 Vídeos explicativos: Como a água vira chuva - Show da Luna; 

 Narração de história: O lago veredinha (autora: prof. Taynara); 

 Construção de maquete: Sistema de captação de água com  pneu; 

 Aula passeio no lago de Brazlândia - Ação de limpeza no lago; 

 Exposição de stands e apresentação de dança (na escola); 

 Aula explicativa na lavanderia; 

 Construção do sistema de captação; 

 Apresentação explicativa sobre o sistema de captação. 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

O resultado deste projeto foi perceber a mudança de postura nos alunos, que tiveram a 

oportunidade de se ver como agentes transformadores de seu meio. Cada um teve um 

papel fundamental no andamento do projeto, os alunos com a participação em sala enten-

deram o papel de cuidar e agir em prol do meio ambiente e do meio em que estão inseri-

dos. A comunidade escolar, os pais prestigiaram e apoiaram o desenvolvimento dos filhos 

e os demais funcionários auxiliaram na montagem da estrutura da caixa d’água.  

Percebemos também que os pneus utilizados não suportaram a quantidade de água que des-

ceu da calha por isso foi necessária a troca por pneus maiores. 

Considerações Finais 

Ao término deste projeto percebemos que nem sempre a mudança vem do simples, do 

concreto; às vezes é preciso viajar no mundo das ideias e acreditar que é possível, mesmo 

que todas as expectativas apontem para o contrário. Os alunos se empenharam na parte 

que lhes cabia, porém, para concretizar a caixa d’água feita com pneu, foi necessário ir 

além dos esforços deles, foi preciso vencer as barreiras da insegurança, do tempo curto e 

de possibilidades de deslocamento da caixa para outros lugares. Entretanto, apesar de 

todos os obstáculos, conseguimos com apoio da equipe escolar concretizar o projeto.  

Referências 

PROJETO DIA DA ÁGUA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.  

Disponível em: <https://www.educacaoetransformacao.com.br/projeto-dia-da-agua-para-educacao-

infantil/> 

A ÁGUA É UM MUNDO FANTÁSTICO. YOUTUBE.  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=V8hZwx2Clg0> 

FALTA DE ACESSO À ÁGUA EVIDENCIA DESIGUALDADES SOCIAIS.  

Disponível em: <https://www.fisenge.org.br/index.php/noticias/item/3305-falta-de-acesso-a-agua-

evidencia-desigualdades-sociais-diz-relator-da-onu> 

CIENTISTAS APONTAM CAMINHOS PARA REDUZIR A DESIGUALDADE MUNDIAL.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2013/11/cientistas-apontam-caminhos-

para-reduzir-a-desigualdade-mundial> 
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Objetivos 

  Demonstrar novas modalidades de jogos analógicos integrando o ensino e 

as aprendizagens; 

  Desenvolver  habilidades motoras, emocionais e psicológicas; 

  Despertar o estudante para o protagonismo na busca do saber. 

Metodologia 

Por ser um ano onde ocorreria a Copa do mundo de Futebol, criou-se uma competição similar 

para o desenvolvimento do projeto, entre outras. Os estudantes participaram de diferentes  

campeonatos que permitiram desenvolver o espírito de competitividade, atenção, equilíbrio, 

raciocínio lógico, visão espacial, coordenação motora, disciplina, responsabilidade, protagonis-

mo e estímulo ao estudo por meio dos jogos e brincadeiras.  

Foram selecionados 80 estudantes para participar das competições, e os demais estudantes da 

escola participaram de forma indireta.  

Para introdução das regras dos jogos analógicos com bolas de gude, fez-se  uma apresenta-

ção para os estudantes, primeiramente sobre o jogo Futegude (Futebol com bolas de gude). 

Deu-se enfase nas explicações sobre a estruturado jogo, o formato,  as regras, e a possibilida-

de de formulação de novas regras.  

A parte prática foi dividida entre os treinamentos e os campeonatos. O primeiro  campeonato 

foi o das Eliminatórias da Copa do Mundo de Futegude, logo após, começou a Copa do Mun-

do de Futegude, seguindo a tabela oficial da Copa do Mundo de Futebol. Nesta fase houve 

grande mobilização da escola, com torcida, apresentações para toda comunidade escolar e 

jogos da Copa do Mundo de Futegude em outras escolas. A grande final foi Brasil e Alema-

nha. Posteriormente, foi realizado o Campeonato Brasileiro de Futegude, a Copa do Brasil de 

Futegude, e brincadeiras diversas com função de lazer. Além do Futegude, jogou-se o Voleigu-

de, e o Basquetegude. Todos esses jogos são utilizados na escola em diversos momentos: re-

creio, atividade de sala, oficinas da Educação Integral, entre outros, e os estudantes montam e 

desmontam os tabuleiros dos jogos, criam campeonatos, cada qual assumindo uma posição 

diferente: jogadores, juízes ou simplesmente espectadores.  

Descrição dos jogos: 

Futegude – Futebol com bolas de gude - É a união de futebol, jogo de bolas de gude, sinu-

ca, jogo de botão e ideias básicas do xadrez, no que diz respeito ao raciocínio, concen-

tração, visão espacial, pensamento antecipado, criatividade, equilíbrio, regras, socializa-

ção e interação, bem como, outras habilidades. O jogo tem regras definidas, criadas com 

base no futebol, jogo de botão e jogo de sinuca, pois, ao jogar se utiliza taco de madei-

ra para conduzir os gudes e estratégias parecidas com as de xadrez . 
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J O G O S  A N A L Ó G I C O S  C O M  B O L A S  D E  G U D E  

CRE: Planaltina 
UNIDADE ESCOLAR: Escola Classe Aprodarmas 
RESPONSÁVEL: Wellington dos Santos 
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Voleigude – Vôlei com bolas de gude, é uma mistura do vôlei, tênis de mesa, resta um, porém, 

com as bolas de gude que representam os jogadores. Este jogo desenvolve a coordenação moto-

ra, criatividade, agilidade mental, estratégia e concentração. O vôleigude tem regras bem defi-

nidas, adaptadas do voleibol e tênis de mesa.  

Basquetegude – Basquete com bolas de gude. Tem o formato do campo de basquete, em miniatu-

ra, utilizando-se a bolinha de tênis de mesa, e 10 bolas de gude de cores diferentes, sendo 05 

para cada jogador.  O jogo favorece a coordenação motora, agilidade, visão espacial, equilí-

brio, pensamento criativo e raciocínio lógico. O objetivo do jogo é eliminar as bolinhas de gude 

do adversário: quem eliminar as cinco primeiro, ganha a partida, e para isso é preciso fazer com 

que a bola de plástico (Bola de ping pong), caia na cesta ou espaço aberto da tabela; a cada 

ponto, retira-se um gude adversário.  

Expectativa de Resultados ou Resultados 

Os alunos ligados diretamente com os jogos (Jogadores) apresentaram maior interesse, motiva-

ção para realização inclusive de outras atividades na escola, além da diminuição da evasão 

escolar e maior esforço nas demais disciplinas.  

Considerações Finais 

O grande interesse de colocar em prática esse projeto foi a possibilidade de viabilizar sua im-

plementação em outras escolas da rede pública de ensino. Acreditamos que possa ser mais uma 

opção de jogo em que o estudante desenvolva habilidades que o leve a se desenvolver de for-

ma integral à sociedade e o ajude a ser um cidadão justo e solidário.       

Referências 

https://designinggames.wordpress.com/industria-dos-jogos/jogos-de-tabuleiro/analogico-x-digital Acesso 

em:  06/08/2018 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao_fisica/0003.html Acesso em: 06/08/2018 

https://www.obrasileirinho.com.br/brincar-criancas/brincadeira-bola-de-gude Acesso em: 06/08/2018 

Cruz, Luiz César, Da sinuca para o sucesso, Brasília: Editora Kiron, 2014. 

 Munhoz, Ângela Cristina, Brincadeira para sala de aula – Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 

Gonçalves, Nelson, O lado Sério da brincadeira: Um olhar para autoestima do educador, 1º ed. – São Paulo: 

Cortez,2013. 

Piaget, Jean. O juízo moral na criança. Tradução de Elzon L. 2. Ed. São Paulo: Summus, 1994. 

Vygotsky, Lev. A formação social da mente: O desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 3 ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 1989,(Psicologia e Pedagogia, Nova Série). 
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C O L H E N D O  V I D ’ A R T E  

CRE: Samambaia  
UNIDADE ESCOLAR: Escola Classe 501 
RESPONSÁVEIS: Daniela Pereira Bonfim e Nilva Mendes 
de Carvalho de Oliveira 

Objetivos 

 Despertar o interesse dos educandos para a redução das desigualdades, 

através das hortas comunitárias, da arte e da reciclagem do café; 

 Possibilitar nova perspectiva de utilização para as áreas públicas sem destinação social; 

 Demonstrar os benefícios da horta comunitária para combater a fome e a desnutrição de 

famílias em vulnerabilidade social; 

 Desenvolver práticas e hábitos alimentares saudáveis para a melhoria da dieta alimentar, 

com a adição de verduras, legumes e frutas no cardápio cotidiano; 

 Apresentar os benefícios da horta para as pessoas idosas, por meio das relações sociais 

estabelecidas, com o intuito de reduzir quadros de depressão e o sentimento de ociosidade; 

 Promover a redução das desigualdades sociais por meio da geração de empregos, com a 

venda e o processamento do excedente da produção; 

 Possibilitar uma releitura das obras do pintor brasileiro Candido Portinari; 

 Reutilizar materiais para confecção de vasos; 

 Reconhecer a importância do café na cultura e economia brasileiras; 

 Conhecer formas de reutilização do café para geração renda. 

Metodologia 

Apresentou-se para os educandos algumas áreas públicas em Samambaia que não são utiliza-

das e, em decorrência disso, acumulam lixo e restos de construções, tornando-se espaços propí-

cios para desenvolvimento de doenças como a dengue e a leptospirose. A horta comunitária 

vem como uma alternativa para dar uma destinação social para essas áreas, bem como pro-

mover melhoria na alimentação das famílias com a introdução de frutas e verduras, além de 

reduzir as desigualdades sociais por meio da venda do excedente da produção. Em seguida, 

foram apresentados os alimentos que são produzidos na horta, com ênfase na produção de 

tomate e café, por serem alimentos que podem ser processados para a venda, promovendo 

assim a geração de empregos. 

Em conexão, foram apresentadas as obras do pintor brasileiro Cândido Portinari, retratando o 

povo brasileiro e suas plantações. Os educandos fizeram uma releitura das obras de Portinari 

relacionadas as colheitas de café e as desigualdades sociais. Após, foi trabalhado a história 

do café no Brasil, sua importância para o desenvolvimento cultural e econômico do país. 

Por último, foram apresentadas formas de reutilizar a borra do café na produção de sabone-

tes artesanais para venda, adubo para a horta comunitária e o filtro de café para produção 

de vasos. Esses produtos foram vendidos e revertidos em renda para as famílias em vulnerabi-

lidade social que cuidam da horta. 

Expectativa de resultados ou resultados 

Como primeiro resultado desse projeto, salienta-se a construção de maquetes em sala de 

aula, nas quais os estudantes apresentaram uma área com lixo e outra com uma horta  
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comunitária. Já, com o excedente da produção de tomate, surgiu a ideia de fazer extrato de 

tomate e tomate seco para vender em restaurantes, supermercados e feiras livres, por meio de 

uma cooperativa, gerando empregos. Tivemos também a produção de quadros, fruto da releitura 

feita dos quadros de Portinari, e com a borra de café foram produzidos sabonetes artesanais e 

adubo para a horta comunitária. E com o filtro de café foram produzidos vaso decorativos. 

Considerações Finais 

Este projeto despertou o interesse da comunidade em aproveitar, de forma sustentável, as 

áreas públicas disponíveis em Samambaia, por meio da construção de hortas comunitárias, 

principalmente, por ser economicamente viável a sua implementação, e por trazer inúmeros 

benefícios alimentares e sociais, além de desenvolver capacidade criativa para reutilização de 

matérias que seriam jogadas no lixo. E quanto à arte, houve um significativo despertar para a 

apreciação das pinturas de Portinari e uma percepção diferente da comunidade, trazendo a 

arte para mais perto de sua realidade. 

IMAGENS, GRÁFICOS E TABELAS 
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 G E N T E  É  P A R A  B R I L H A R  E  N Ã O  P A R A  

P A S S A R  F O M E   

CRE: Brazlândia 
UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Fundamental 03  
RESPONSÁVEIS:  Ângela Dias da Costa e Aline  
Cristina de A. Valério 

Introdução 

A desigualdade social e a pobreza são problemas que afetam a maioria dos países na atuali-

dade. A pobreza existe em todos os países, pobres ou ricos, mas a desigualdade social é um 

fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos. 

O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que compreende diversos tipos de desi-

gualdades, desde a desigualdade de oportunidades até a desigualdade econômica e de 

escolaridade. O Brasil é um dos países mais desiguais.  

Em um relatório da ONU (Organização das Nações Unidas), que foi divulgado em julho de 

2010, o Brasil aparece com o terceiro pior índice de desigualdade no mundo e, em se tratan-

do da diferença e distanciamento entre ricos e pobres, fica atrás no ranking apenas de países 

muito menores e menos ricos, como Haiti, Madagascar, Camarões, Tailândia e África do Sul. 

A ONU mostra ainda, nesse estudo, como principais causas de tanta desproporcionalidade 

social, a falta de acesso à educação de qualidade, uma política fiscal injusta, baixos salários e 

dificuldade da população em desfrutar de serviços básicos oferecidos pelo Estado, como saú-

de, transporte público e saneamento básico. 

Teóricos brasileiros, pessoas e instituições que estão à frente de iniciativas que visam diminuir, e 

quem sabe, acabar com o problema da desigualdade no Brasil, apontam uma difícil fórmula 

que deve aliar democracia com eficiência econômica e justiça social como uma solução viável 

para o problema. 

Objetivos 

 Confeccionar pães artesanais com o intuito de suprir a carência de alimento e proporcionar a 

aquisição de renda com a venda dos pães; 

 Compreender o conceito de fome e suas peculiaridades; 

 Reconhecer o gênero textual receita; 

 Conhecer técnicas e os processos biológicos presentes na produção de pães artesanais; 

 Perceber a importância de conceitos como venda, lucro, custo de mercado e custo de venda. 

Metodologia 

Inicialmente, os estudantes participaram de uma reunião, em que receberam todas as informa-

ções referentes ao projeto. Após as aulas teóricas, os alunos foram divididos em dois grupos de 

trabalho. Um grupo trabalhou com a horta de especiarias utilizadas nos pães e o outro grupo 

trabalhou na fábrica de pães, recebendo todas as técnicas necessárias para fazerem os pães. 

Durante as aulas teóricas, os estudantes elaboraram, em papel reciclado, um Caderno de Re-

ceita em parceria com a professora de língua portuguesa. O caderno contém as receitas de-

senvolvidas na fábrica e outras que poderão ser realizadas pelos alunos em suas casas. 
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Os estudantes, utilizando a música “Gente nasceu para brilhar e não pra passar fome”, de 

Caetano Veloso, sugeriram o título do projeto e produziram telas de pintura que ficaram 

expostas na fábrica de pães. 

Convidou-se um professor de história para discutir com os alunos a respeito dos números da 

fome no Brasil e suas consequências, bem como sobre assuntos relacionados à desigualdade 

social provocada por este fator fome. 

Nas aulas de matemática, os alunos tiveram a oportunidade de aprender  sobre unidades de 

medida e custo-benefício relacionado à compra dos ingredientes e à possível venda dos pães.  

Convidou-se, também, um nutricionista para tratar sobre a questão da produção de pães sem 

glúten e sem lactose, como alternativas para uma alimentação saudável. 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

O resultado desejado era mesa farta, aquisição de renda e quem sabe o despertar de gran-

des padeiros chefes e ou chefes de cozinha que amam fazer amigos e estar com eles enquanto 

comem. E estes resultados foram, em sua maioria, alcançados ficando para o futuro a decisão 

dos alunos em seguir carreira na área de gastronomia. 

Considerações Finais 

Existe uma imensa vontade de que a fábrica de pães se torne um projeto que ultrapasse os 

muros da escola, e que cada aluno se torne um multiplicador de tudo que aprendeu. Por isso, é 

importante que a fábrica se mantenha funcionando com intuito de oferecer à comunidade um 

lugar de contínuo aprendizado. 

Referências 

Artigo em meio eletrônico disponível em: <https://amopaocaseiro.com.br/> acesso em, período de 

15/03/2018 a 10/10/2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=JoFo1mvxT8Y. 

Homepage: <www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae> acesso em, 10/05/2018, 24/06/2018 e 

02/07/2018. 

Artigo em meio eletrônico disponível em< https://www.todamateria.com.br/desigualdade-social/> acesso 

em, 30/05/2018. 

Artigo em meio eletrônico disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/classes-sociais.htm> 

acesso em 10/05/2018. 

Homepage: <https://www.kazachique.com.br> acesso em 12/07/2018. 

Homepage: <www.ibge.gov.br> acesso em, 10/05/2018. 

Homepage: < www.onu.org.br> acesso em, 07/11/2018. 
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L I X O  P A P Ã O  G E R A  E X C L U S Ã O  E  L I X O  L E G A L ,  

I N C L U S Ã O  S O C I A L  

CRE: Ceilândia 
UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Fundamental 28  
RESPONSÁVEIS: Carlos André de Jesus Campos e Nivea 
Nepomuceno Moura 

Introdução 

Somos uma comunidade escolar no Sol Nascente, bairro conhecido pela grande mídia como a 

“Maior favela da América Latina”. Este estigma nos fragiliza, impede nossa gente de se acei-

tar, o que por sua vez favorece a indisciplina e o baixo rendimento dos nossos alunos, gerando 

em nossa comunidade uma crise de pertencimento. Para combater essa pecha, a partir de um 

pequeno grupo de professores e alunos, nas reposições aos sábados, resolvemos transformar 

nosso meio a partir das nossas vulnerabilidades, daquilo que nutre a exclusão, fomenta a desi-

gualdade social. Foi aí que percebemos que um dos nossos maiores problemas era o descarte 

irregular dos nossos resíduos sólidos na escola e para além dos muros da escola. Norteados 

pelo senso coletivo, dando voz especialmente aos nossos alunos, surgiu o projeto de combate 

ao lixo papão e valorização do lixo legal. Na prática, transversalmente aos conteúdos curricu-

lares, a gente incentiva nossos alunos a pensarem e agirem conscientemente sobre coleta seleti-

va, compostagem, respeito ao meio ambiente. Estamos transformando nosso meio cuidando do 

nosso lixo; fomentando a função social da escola, a saber: formar cidadãos críticos; reduzindo 

a desigualdade a partir dos benefícios que o lixo nos proporciona; enfrentando a exclusão 

social através do despertar do sentimento de pertencimento. 

Objetivos  

 Transformar a realidade social da comunidade escolar CEF 28; 

 Conscientizar a comunidade escolar sobre as vantagens do descarte correto dos resíduos 

sólidos; 

 Combater o descarte irregular do lixo; 

 Melhorar o ambiente da comunidade escolar; 

 Desenvolver sentido no processo ensino aprendizagem a partir dos problemas da comunida-

de escolar. 

Metodologia 

O método é baseado em um trabalho colaborativo. Cada agente da comunidade escolar é um pilar 

de suma importância para o desenvolvimento do projeto e alcance dos objetivos estabelecidos. 

A ideia é construirmos uma práxis a partir da conscientização do respeito ao nosso meio ambi-

ente, entendendo que o lixo só é problema se não tratado. Quando tratamos nosso lixo ele 

fomenta a inclusão. Por isso, propomos um projeto multifacetado, com vários subprojetos. 

O projeto valoriza a multidisciplinaridade, assegurada e fomentada pela interdisciplinaridade. 

É inevitável a transversalidade de conteúdos de diferentes áreas no contexto sócio escolar. 

Para tanto, entendemos que quanto mais professores, de áreas distintas, participarem do pro-

jeto, mais próximos dos objetivos estaremos. 

A ideia é despertar nos alunos o interesse em fazer parte, chamá-los à responsabilidade, 

sensibilizá-los sobre a importância da função, valorizar a voz do estudante.  
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Esses representantes seriam os porta-vozes do projeto, estariam envolvidos de maneira incisiva 

no processo. Os demais alunos seriam membros. 

Enfrentar o descarte irregular de resíduos sólidos dentro e fora da escola a partir de uma 

ação coletiva de enfrentamento ao problema do LIXÃO produzido pela nossa comunidade 

escolar. Este lixão vem à tona como uma prova da exclusão social enfrentada pela comunida-

de do Sol Nascente. Não obstante, o LIXÃO tem causado poluição ambiental e visual, assorea-

mento de nascente, mau cheiro, ratos, pombos e doenças. Para fomentar o enfrentamento a 

essa pecha, primeiramente desenvolveremos uma ação de conscientização a partir da escola 

pra além dos muros, em especial para as famílias que moram no conjunto de casas em frente 

ao CEF 28. 

A partir de uma primeira observação, percebemos que o LIXÃO é produzido pela escola e 

pela vizinhança supracitada, assim sendo aproximamos os alunos dessa temática a partir da 

transversalidade nos conteúdos ministrados em sala e uma prova multidisciplinar; procuramos 

parcerias junto aos órgãos do Estado, iniciativa privada e de pessoas da comunidade para 

somarmos força em ações de combate ao LIXÃO, a saber: arborizar o ambiente, instalação de 

papa lixo, produção de material educativo para o trabalho de conscientização, colocação de 

placas e ou pintura de muros (da escola e da comunidade) expondo informes sobre  a impor-

tância da coleta seletiva, descarte correto de resíduos sólidos, valorização da limpeza pública. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

Através desse projeto, conquistamos a instalação de um Papa lixo nos arredores da escola, 

onde antes era um lixão a céu aberto, reduzindo o excessivo número de pombos e moscas na 

escola e acabou com o mal cheiro que nos incomodava; muitos alunos aprenderam a cuidar do 

próprio lixo, evitando jogá-lo no chão, separando o lixo seco do orgânico, fiscalizando quem 

descarta erroneamente; construímos uma composteira caseira para, futuramente, produzir o 

adubo para uma horta escolar;  
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CRONOGRAMA 
Proposta   

  
  
  

1ª FASE 

A partir da transversalidade inserir o tema nos 
conteúdos das disciplinas 
Realizar uma avaliação multidisciplinar 
Realizar uma aula interdisciplinar junto ao lixão 
e imediações 
Conscientizar comunidade sobre o descarte 
irregular dos resíduos sólidos 
Buscar parcerias junto ao Estado para colocação 
de um Papa lixo 
Produção de artesanato a partir do lixo 
Projeção na mídia para ampliação do projeto 
para outros espaços no Sol Nascente    

2ª FASE 
Desenvolver uma composteira caseira para 
produção de fertilizante natural do lixo orgânico 
produzido na escola 



Considerações finais 

Esperamos que a partir desse projeto, desenvolve-se em nossa comunidade escolar uma condu-

ta cotidiana de respeito ao meio ambiente, a partir da conscientização de que o lixo só é um 

bicho papão quando não o tratamos e que, quando tratamos ele é um fator de inclusão social. 

Referências 

MUNIZ, V. Lixo Extraordinário. São Paulo: G ERmakoff casa editorial, 2010. 
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 P I S C I C U L T U R A  N A  E S C O L A  

CRE: Paranoá 
UNIDADE ESCOLAR: Centro Educacional do PAD/DF 
RESPONSÁVEL: Vanilson José Lourenço 

Introdução 

A piscicultura na escola é um instrumento que auxilia os educadores na tarefa de conscientizar 

as crianças e adolescentes quanto à necessidade de práticas alimentares mais saudáveis, for-

talecimento de atividades sustentáveis que venham garantir a redução da fome e da miséria, 

bem como possibilitar o aproveitamento de pequenos espaços para produzir o seu próprio 

alimento. 

Nesse sentido, a piscicultura pode colaborar diretamente no processo de viabilização de pe-

quenas e médias propriedades rurais, já que com pequeno investimento, principalmente na 

construção dos tanques, com baixos custos de manutenção e facilidade de manejo, podem 

envolver somente a mão de obra familiar, agregando valor a outras atividades desenvolvidas 

na propriedade. 

Outro aspecto relevante é o debate que se promove quanto à questão ambiental. O pro-

jeto desenvolve formação na área de meio ambiente, com o objetivo de promover ativida-

des que garantam a melhoria das condições ambientais e a conscientização da comunida-

de escolar quanto à importância de temas como o uso sustentável da água e produção de 

alimentos. 

Objetivos 

 Utilizar a piscicultura na produção de alimentos de forma sustentável na escola CED PAD-DF; 

 Conhecer técnicas de piscicultura em tanque ferrocimento; 

 Estabelecer relações entre o valor nutritivo da carne de peixe e outras; 

 Compreender a importância da produção de alimentos de forma sustentável; 

 Identificar processos de alimentação de alevinos até o ponto de abate; 

 Compreender a importância de uma alimentação equilibrada para a saúde; 

 Discutir possíveis soluções para tentar amenizar os problemas ambientais. 

Metodologia 

O projeto foi elaborado de modo que os estudantes pudessem acompanhar as etapas da 

produção dos peixes e participar de forma efetiva de cada um dos passos do cultivo. As-

sim, foram desenvolvidas as seguintes etapas: 

 Reconhecimento do espaço para criação dos peixes; 

 Preparação do tanque bem como o sistema de filtragem da água e instalação da 

tubulação; 

 Apresentação de espécies de peixes a serem criadas e suas características nutricionais; 

 Manutenção do tanque, bem como alimentação dos peixes, limpeza do sedimentador, e 

acompanhamento da qualidade da água. 
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 Sensibilização e conscientização dos estudantes - aula teórica e prática-, para a compreen-

são de que a vida depende do ambiente e o ambiente depende de cada cidadão. 

 Socialização do conhecimento no contexto interdisciplinar, por meio de interação com a 

comunidade escolar. 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

Tomando como base os objetivos definidos, consideramos que foram alcançados em sua maio-

ria, e muitos com resultados além das expectativas iniciais. Contemplamos nesse projeto a 

oportunidade real de valorização do saber dos alunos, dando a eles visibilidade e credibilida-

de no ambiente escolar com a participação na construção do conhecimento entre os colegas. 

Reconheceram que sabem e que podem também ensinar, orientar, tirar dúvidas. A oportunida-

de de serem sujeitos de suas ações elevou a autoestima e os resultados qualitativos e quantita-

tivos da aprendizagem. Os estudantes conseguiram superar os primeiros obstáculos para serem 

capazes de aprender a aprender, demonstrando a superação do desalento em relação às 

aulas convencionais na sala. A saída destes do espaço restrito da sala de aula, para uma inte-

ração muito mais ampla, facilitou a comunicação entre seus pares e melhorou significativamente 

a postura social. Essa mudança comportamental foi percebida já no início do desenvolvimento 

do trabalho. Percebemos que tais objetivos foram na sua maioria alcançados, quando obser-

vamos que o grupo de alunos que desenvolveram diretamente o projeto, começaram a demos-

trar preocupação com a preservação do meio ambiente bem como dar importância de produ-

zir alimentos de forma sustentável na escola e nas comunidades. 

Considerações Finais 

Sabe-se que a influência dos filhos pode ser importante quando, amparados por uma forma-

ção que dê sustentabilidade às atividades desenvolvidas pelos pais, eles podem ajudá-los, 

conduzindo-os, orientando-os a desenvolver melhor suas atividades.  A piscicultura na escola é 

um valioso instrumento na construção dessa influência.   

São notórios  os  benefícios  pedagógicos  e  de contextualização  dos  temas  escolares por 

meio dessa temática, tais como; o ensino da  matemática  básica,  a produção  de  textos,  o  

ensino  de  Ciências,  Biologia,  Geografia  e  História, bem como de técnicas de manejo; cons-

trução de viveiros, fertilização do tanque, assoreamento e formulação de rações para peixes, 

sanidade, manejo e escolha das principais espécies de peixes para piscicultura e, finalmente, 

formas de comercialização. Essa última muito necessária aos familiares que dispõem apenas de 

conhecimento de senso comum.  

Referência 

SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2016.  

Disponível em: <http://www.mda.gov.br/sistemda/noticias/o-que%C3%A9-agricultura-familiar>. Acesso 

em: Ago 2018. 
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Resumo  

A idealização do projeto teve seu início com os seguintes questionamentos: Como os estudantes 

veem as aulas nos dias atuais? Como os discentes lidam com a tecnologia? Quais recursos tecnoló-

gicos são utilizados na escola e nas residências pelos professores e estudantes? Qual o conheci-

mento e domínio sobre as tecnologias contemporâneas a partir do ponto de vista dos estudantes? 

Por meio destas inquietações o projeto foi iniciado com a restauração do laboratório de informáti-

ca e formação dos docentes responsáveis pela disciplina de Prática Diversificada-PD. Na sequên-

cia, através de aulas teóricas e práticas, os estudantes tiveram a oportunidade de desvendar o 

mundo computacional com a iniciação ao letramento digital e a construção de um computador de 

custo mais acessível, com consequente exploração de possibilidades de utilidades do produto final 

e a futura inserção do conhecimento adquirido no mercado de trabalho. Em seguida, os estudantes 

aprenderam a linguagem inicial de programação por meio do Scratch e foram orientados a cria-

rem animações, pequenas histórias e seus próprios games. Com vistas a aliar questões do currículo 

das disciplinas regulares, aplicadas ao conhecimento computacional vivenciado pelos estudantes, 

foi proposta a produção de uma Web Série, com linguagem atual e elementos tecnológicos nas 

aulas de Artes (Cênicas). O projeto envolveu a produção textual do roteiro da Web Série, filma-

gem das cenas, edição, mixagem da trilha sonora, renderização e formatação do produto final 

que foi disponibilizado no Canal do YouTube do CEF 101 do Recanto das Emas e também no “Mural 

Digital” do CEF 101. O Tecno-Estudante vivenciou o letramento digital, o pensamento computacional e 

a robótica dentro do seu processo de ensino e aprendizagem, em consonância com as dez competên-

cias gerais da BNCC e com o Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do DF.  

Introdução  

Pensar no processo de ensino e aprendizagem com significação nos dias de hoje é refletir sobre 

diversas possibilidades metodológicas para que o estudante consiga desenvolver, com autonomia, 

seu caminho de busca pelo conhecimento. Essa trajetória está atrelada a alguns aspectos que são 

próximos dos nossos discentes. Podemos citar o uso das novas tecnologias como algo muito particu-

lar que está dentro do processo de formação dos jovens de hoje.  

É no ambiente escolar que passamos a maior parte da infância e da adolescência. A escola é um 

dos pilares responsáveis pela formação integral do ser humano. Para Sousa (2015, p. 285): 

“Ao buscar o significado da palavra formação, veremos que é um termo que designa uma amplitude 

de conceitos, e mais, está associada a constantes práticas do cotidiano, seja na vida familiar, no conví-

vio profissional ou acadêmico. Essas várias formações denotam a infinidade de ramificações que são 

atreladas ao longo do nosso desenvolvimento pessoal e profissional”. 

Se faz necessário refletir sobre questões importantes que circundam nossas crianças e adolescentes 

de hoje, pois sua forma de ver o mundo é diferente da grande maioria dos seus professores.  
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De acordo com Serres (2013), nossos estudantes são diferentes de nós quando éramos crian-

ças. Eles pensam diferente, agem de outra forma, olham tudo ao seu redor com muito mais 

precisão. Além disso, eles tornaram as novas tecnologias como uma extensão de seus corpos.  

“No contexto contemporâneo, a utilização das novas tecnologias é bastante evidenciada no ambiente 

digital. Por isso que os estudantes de hoje estão muito mais conectados com esta ferramenta do que 

vários professores. Eles conseguem utilizá-la para inúmeras funcionalidades, desde enviar mensagens 

pelo WhatsApp, postar fotos no Facebook, Instagram ou no Twiter. Essa ferramenta poderia ser muito 

bem utilizada em sala de aula para oferecer aos nossos estudantes outro tipo de motivação e auxiliá

-los em sua caminhada na busca pela formulação do conhecimento” (CARVALHO, 2017, p. 16) 

A proposta do Projeto permite ao estudante o desenvolvimento de suas habilidades intelectuais 

para que seu processo educacional se torne o mais significativo, pois, o ato de refletir sobre as 

possibilidades comunicacionais que estamos imersos na sociedade globalizada é apropriar-se 

de suas ferramentas para a descoberta do conhecimento diário. Necessita-se da comunicação 

como processo de interação humana para que o processo educacional aconteça por meio do 

laço (relação) professor-estudante percorrido em mão dupla, permitindo que o conhecimento 

circule e influencie todos os atores no contexto escolar. E, nesse sentido, o foco do docente de-

veria ser a aprendizagem significativa dos estudantes, mas,   

“Infelizmente, na escola predomina ainda a comunicação vertical, respaldada no saber do professor 

como poder. Muitos educadores desconsideram o conhecimento não-sistematizado, adquirido pelo 

contato com as mídias (rádio, televisão, internet...) e se impõem como autoridade, o que impede a 

comunicação bidirecional”. (ASSUMPÇÃO, 2000, p. 1)  

As vivencias escolares podem determinar o futuro dos estudantes. Quanto mais rica de experi-

ências educativas for a vida dos estudantes, melhor será as possibilidades de escolhas no futu-

ro acadêmico, profissional e pessoal. 

Questão Problema 

Como oferecer aos estudantes do Ensino Fundamental uma vivencia tecnológica digital para o 

processo de ensino e aprendizagem utilizando conhecimentos digitais contemporâneos que se 

relacionem com a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo em Movimento da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal?  

Objetivo Geral 

Desenvolver o Letramento Digital nos alunos do CEF 101 do Recanto das Emas. 

Objetivos Específicos 

 Conhecer e manusear as partes (componentes) que compõem um computador.  

 Montar um computador de baixo custo (Raspberry pi 3) e conhecer suas possibilidades de aplicação. 

 Estudar a linguagem de programação no programa Scratch. 

 Desenvolver  games, Quiz e animações. 

 Conhecer e manusear sensores e placas de desenvolvimento em conjunto com o aprendizado da 

linguagem de programação. 

 Desenvolver e instalar o Mural Digital. 

 Desenvolver uma Web Série e um canal no YouTube com os estudantes do Centro de Ensino 

Fundamental 101 do Recanto das Emas. 

Hipótese  

O letramento Digital deve ser o início da inclusão tecnológica, reduzindo a diferença de oportuni-

dades ofertadas entre a rede pública e privada de ensino, proporcionando a diminuição da  
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desigualdade social e de oportunidades que existe entre as classes. Em um contexto interdisciplinar 

e transdisciplinar os estudantes podem praticar sua escrita, leitura, criatividade, afetividade, produ-

ção artística e cultural, conceitos éticos, reflexões filosóficas, além de todo seu conhecimento tecnoló-

gico, tudo isto em favor das aprendizagens de um ser humano integral.   

Justificativa  

Vivemos em uma época digital. Nossos estudantes pensam, assimilam, agem, reagem, produzem conhecimen-

to de forma diferente do que vários de seus professores. Estes discentes, nativos digitais, já nasceram em um 

mundo onde o celular, o computador,  e o tablet se tornaram extensões de seus corpos. A produção de um 

computador de baixo custo significa reincluir estes estudantes na vida digital contemporânea.  

Além disso, por meio dos conhecimentos adquiridos ao longo do Projeto – em consonância com o Currí-

culo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal – os estudantes podem acessar um 

conhecimento de forma mais simples, direta e sem barreiras. As possibilidades para isto são: o aprendi-

zado da linguagem de programação, a criação de games, de histórias e animações digitais, a progra-

mação de plataformas que comandam vários protótipos e tem aplicação prática visíveis em vários 

ambientes e situações do cotidiano, e a produção de uma Web Série na escola que oportuniza, de 

forma igualitária, que o conhecimento seja disseminado para todos. 

Metodologia  

Para este projeto de implementação da tecnologia na vida escolar do estudante houve a necessi-

dade de inseri-los e colocá-los caminhando lado a lado com a tecnologia, ampliando seu processo 

de ensino e aprendizagem. Como resposta vislumbrou-se a possibilidade de trabalhar alguns 

pontos: A organização logística, metodológica e pedagógica dos saberes a serem ensinados; A 

preparação do ambiente e dos recursos tecnológicos necessários ao desenvolvimento do projeto; 

A Definição da carga horária e profissionais que seriam treinados e preparados para desenvol-

ver as atividades com os 530 alunos atendidos no projeto. 

Nesta empreitada contamos com a parceria de cinco professores das disciplinas de Artes, Geo-

grafia, Ciências, História e Educação Física, que passaram por treinamento e  complementaram a 

carga horária na disciplina de Prática Diversificada (disciplina escolhida para o desenvolvimento 

do projeto). E permaneceram em contato direto   com os estudantes: um Coordenador do projeto 

(responsável pela organização da sala, acompanhamento das atividades desenvolvidas e logísti-

ca), um Supervisor de tecnologia (responsável pela criação, estruturação e idealização pedagógi-

ca do projeto), um professor de Artes (responsável por fazer a relação entre o projeto e a organi-

zação curricular de Artes Cênicas) e um Supervisor Pedagógico (responsável pela logística, supor-

te pedagógico, viabilização de recursos financeiros, materiais e humanos, e acompanhamento do 

andamento das ações). 

Expectativas de Resultados 

Este projeto buscou não só a aprendizagem dos nomes, funções dos componentes de um computa-

dor, montagem e exploração de possibilidades de produção, e acesso a conteúdos diversos, mas, 

também, a formação de um pensamento computacional voltado ao letramento digital. Foi apre-

sentado para os estudantes o programa Scratch que trata de iniciação à linguagem de progra-

mação e com isso foi ofertada, em sala de aula, a possiblidade de utilizarem  esse conhecimento 

para a criação de animações, games, entre outros. 

Na etapa seguinte do projeto, foi trabalhado o desafio de relacionar os conhecimentos adquiridos,e os 

recursos disponíveis, com as temáticas da BNCC e do Currículo. E, a partir da análise das organizações 

curriculares dos anos finais, surgiu a ideia da produção de conteúdos  - para serem disponibilizados na 

rede -, vídeos para sanar dúvidas, jogos voltados para a alfabetização, criação de animações relaciona-

das com acontecimentos atuais, e também uma Web Série, dentre outras.   
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Contrapartida Social  

A maior contrapartida social é o de possibilitar ao estudante da escola pública a equidade de 

oportunidades de acesso à informação e ao letramento digital/tecnológico,  resultando em um 

leque de possibilidades de aprendizagens e sonhos.   

Considerações Finais  

As tecnologias contemporâneas na escola podem ser mais uma possibilidade de reforçar positiva-

mente o processo de ensino e aprendizagem de forma significativa para os estudantes. Elas pro-

porcionam:  

[...] a cooperação entre os sujeitos possibilita intercambiar pontos de vistas, conhecer e refletir sobre 

diferentes questionamentos, refletir sobre seu próprio pensar, ampliar com autonomia sua tomada de 

consciência para buscar novos rumos. Estamos falando da dinâmica educacional que supera os siste-

mas apegados a noções como centro, margem, hierarquia, linearidade, substituindo-as pela multipli-

cidade, por nós, nexos e rede. (SILVA & FERNANDES, 1992, p. 377).  

As mídias estão a cada momento adentrando a sala de aula e com mais força à medida que o 

tempo passa. Necessitamos de preparação e qualificação profissional para conseguir utilizá-

las a nosso favor e atrair nossos estudantes para a escola, para a sala de aula, para os livros 

(impressos ou digitais) e, acima de tudo, para a melhoria da educação brasileira. 

Referências  

ASSUMPÇÃO, Zenilda Alves de. A rádio no espaço escolar: para falar e escrever melhor. São Paulo: An-

nablume, 2008. 

SOUSA, Samara Carolina P. A formação e as práticas docentes. In MIRANDA, José da C. B.;  

CARVALHO, Jailson Araújo. Tecnologia e ensino de teatro: diálogos para além da sala de aula. 2017. 

Dissertação (Mestrado em Arte) – Mestrado Profissional em Artes, Programa de Pós-Graduação em Arte, 

Departamento de Artes Cênicas, Instituto de Artes, Universidade de Brasília, Brasília. 

FERNANDES, Siddharta & SILVA, Marco. Criar e desenvolver uma rádio online na escola: interatividade e 

cooperação no ambiente de aprendizagem. 

SERRES, Michel. Polegarzinha. Tradução Jorge Bastos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.  



Objetivos 

 Demonstrar a importância da alimentação saudável para alunos com Transtorno do Espectro 

Autista,  

 Demonstrar as várias maneiras de utilizar elementos novos na dieta; 

 Mostrar o valor nutricional da farinha de Moringa; 

 Despertar o interesse e a autonomia para preparar seu próprio alimento. 

 Promover a dessensibilização do manuseio de ingredientes com texturas diferentes; 

 Oportunizar aos alunos o contato com alimentos que não fazem parte de sua dieta; 

 Desenvolver a coordenação motora fina.  

Metodologia 

Segundo as Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica (CNE/CEB 2001), a 

classe especial é uma sala de aula, um espaço com atendimento especializado para alunos 

com deficiência ou Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD). Destina-se a atender, extra-

ordinariamente e temporariamente, as necessidades dos estudantes cujas condições não pude-

ram ser atendidas adequadamente por propostas, programas ou espaços inclusos na rede de 

ensino (DISTRITO FEDERAL, 2010). 

Para a realização do projeto surgiram as seguintes perguntas: “Como desenvolver um projeto 

que tivesse significação para os alunos autistas”? Qual receita escolher? Quais ingredientes 

mais adequados em função da condição sensorial que o aluno apresenta?  

Alguns estudantes com TGD apresentam dificuldade para simbolização, uma alternativa é, 

portanto, ampliar as dicas físicas, “concretizando” informações que devem ser apresentadas 

de forma clara. Importante também trabalhar com a ludicidade, por meio de jogos e situações 

vivenciais e concretas (DISTRITO FEDERAL, 2014B, p. 32).  

Nesse sentido, o projeto foi realizado da seguinte forma: 

1º passo: ir ao mercado comprar os ingredientes (ovos, farinha de trigo integral, farinha de arroz 

integral, farinha de linhaça, sal, água, Moringa em pó, sementes de chia, fermento em pó, gerge-

lim, forno, bacia e colheres., comparar os preços, as quantidades e as marcas. (foto 1) 

2º passo: explorar objetos da cozinha, suas formas, suas cores e dessa forma direcionar a 

brincadeira para que os alunos percebam a função de cada objeto. (foto 2) 

3º passo:  fazer a receita e vivenciar cada etapa do processo. (foto 3) 

4° passo: realizar atividades concretas sobre a Moringa, sua forma, desenho das folhas, cola-

gem das flores, escrita da palavra Moringa e outras atividades sistematizadas. (foto 4) 

Modo de fazer:  

Misture as farinhas de trigo, de arroz e linhaça, acrescente o sal. Depois, acrescente às fari-

nhas, o óleo, a água e os ovos, a chia e a farinha da Moringa.  
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Mexa bem com uma espátula, coloque o fermento e misture bem. Com o auxílio de uma colher 

de sopa coloque a massa em formas de cupcake (muffin) e cubra com gergelim, depois colo-

que em forno pré-aquecido, na temperatura média e asse por 15 minutos. 

Expectativas de Resultados ou Resultados 

Os resultados do projeto foram a realização da receita de pão com farinha de Moringa e 

o conhecimento sobre seu valor nutricional para a saúde. 

O valor nutricional das folhas da Moringa é inúmero. É uma planta tropical de origem 

indiana, que tem vários benefícios para a saúde. É considerada por estudiosos e especia-

listas de todo o mundo, como uma planta milagrosa, sendo, para eles, uma das esperanças 

de combate à fome no mundo todo. A “carne verde”, como muitos a apelidam, ou “árvore 

da vida”, é rica em sais minerais e vitaminas essenciais à saúde humana. Apresenta mais 

potássio que a banana, mais vitamina A que a cenoura, mais cálcio que o leite, mais pro-

teína que o ovo, mais ferro que o espinafre e mais vitamina C que a laranja. A moringa já 

tem os seus benefícios comprovados há muito tempo por povos indianos, que relatam que 

todas as partes da árvore podem ser utilizadas para curar centenas de doenças. 

(Benefícios da árvore moringa). 

No decorrer do projeto foi possível perceber o desenvolvimento dos alunos Murilo e Cíntia, 

pois, embora, inicialmente, tenha ocorrido resistência em relação ao manuseio dos ingredientes 

como o ovo, o óleo e a chia - devido à distúrbios sensoriais que os autistas apresentam no que 

se refere a determinadas texturas e alimentos -, durante o processo isso foi minimizado. 

Outro ponto a destacar é o trabalho de coordenação motora fina: quebrar os ovos, mexer 

a massa, colocar os pãezinhos nas formas, bem como as atividades sistematizadas de 

recorte, colagem, pintura e escrita que, a princípio foram desafios para eles, foram sendo 

superados com a repetição dos exercícios propostos de forma lúdica. Nesse contexto, 

utilizamos o procedimento de hierarquia de dicas para evitar o erro, a desmotivação, e o 

desinteresse pela atividade. Constatou-se que os estudantes se engajam com mais facili-

dade em atividades  lúdicas, diferenciadas, sensoriais e reforçadoras.   

Considerações Finais 

A escola pode e deve fazer uso de formas variadas de aprendizagens significativas e lúdicas. 

O processo de ensino e aprendizagem do aluno autista exige do professor práticas diferencia-

das com uma abordagem, lúdica e concreta.  

Para os autistas que apresentam dificuldade de simbolização, deve-se priorizar atividades 

que eles consigam compreender e que desenvolvam as habilidades que já possuem. 

Para o professor, esse processo se constitui em um desafio diário, uma vez que o aluno autista 

apresenta deteriorização na interação social e nas atividades lúdicas e imaginativas. Nesse 

sentido, cabe ao professor desenvolver práticas que criem possibilidades de desenvolver habi-

lidades e estimular as limitações que o aluno autista possui. 

O projeto Pão Nutritivo com a Farinha de Moringa foi uma oportunidade de aprimorar de 

forma lúdica e concreta habilidades que os alunos possuíam e estimular que eles ultrapassas-

sem suas limitações, além de  possibilitar a eles a oportunidade de experienciar texturas e 

sabores diferentes. 

Referências 

BENEFICIOS DA ÁRVORE MORINGA, receitas para a saúde. Disponível em 

< https://www.receitasparasaude.com.br/beneficios-da-arvore-moringa> acesso em 30/07/2018 

39 



26 

DAMASCENO, L. F.; DE BRITO, E. S. Avaliação química e estrutural da semente de moringa. Revista Ciência 

Agronômica, v. 37, n. 1, p. 106-109, 2008.  

DE MORINGA, PLANTAS. Silício e cloreto de sódio na nutrição mineral e produção de matéria seca de 

plantas de moringa (Moringa oleifera LAM.). Revista brasileira de ciência do solo, v. 26, n. 4, p. 957-965, 

2002.  

IMAGENS, GRÁFICOS E TABELAS 
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Dia da produção: 
colocando a mão 
na massa! 

Explorando os obje-
tos da cozinha. 
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P R O J E T O  1 0   

 P L A N T A N D O  A S  D I F E R E N Ç A S :  O  C U L T I V O  

O R G Â N I C O  E  A  A L I M E N T A Ç Ã O  S A U D Á V E L   

N O  E N S I N O  E S P E C I A L  

CRE: Plano Piloto 
UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Fundamental 01 
RESPONSÁVEIS: Silvanira de Araújo e Thaís Lírio 

Objetivo 

 Conscientizar os alunos e a comunidade escolar sobre a necessidade de se cuidar do meio 

ambiente; 

 Conscientizar os alunos e a comunidade sobre a necessidade de uma alimentação saudável.  

Metodologia 

O projeto acontece na escola durante todo o ano letivo. São intercaladas aulas teóricas e 

práticas. Nas aulas teóricas estudam sobre as plantas, os vegetais cultivados no ambiente esco-

lar (a forma e a época de plantio, o tempo de germinação e de colheita, entre outros) e os 

fatores abióticos que interferem no cultivo (sol, umidade, adubação, entre outros). No primeiro 

momento das aulas os alunos são divididos em dois grupos: um é responsável por organizar o 

café da manhã, com produtos da nossa horta, e outro vai para a horta realizar as atividades 

diárias: limpeza e manutenção dos canteiros, organização das ferramentas, retirada de ervas 

daninhas, adubação, plantio, colheita, compostagem e poda. No segundo momento, após o 

intervalo, acontece a parte pedagógica com aulas teóricas sobre a horta e demais disciplinas. 

Além do cultivo orgânico, os alunos fazem compostagem, reciclam materiais, criam receitas 

saudáveis e sucos, e levam parte da produção para a família. O projeto engloba ainda a 

venda dos produtos e mudas para a comunidade escolar e nos arredores da escola.  

Expectativa de Resultados ou Resultados 

Como o projeto é contínuo, ocorrendo durante todos os anos na escola, nossos resultados são 

apresentados diariamente com a colheita e venda dos produtos orgânicos, mudas,  e  a produ-

ção de receitas saudáveis e chás.  

A colheita não acontece todos os dias, depende do plantio. O destino do que é colhido é deci-

dido pela professora, juntamente com os alunos, pois depende da quantidade e da necessida-

de da turma. Por vezes é vendido para a comunidade escolar, a preço simbólico, para a ma-

nutenção da horta e para passeios dos estudantes. Outras vezes os produtos colhidos são utili-

zados para a fabricação de receitas saudáveis na cozinha experimental ou são doados para 

as famílias dos alunos. 
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As plantas medicinais e aromáticas são colhidas diariamente, variando o tipo e a proporção, de 

acordo com a cozinha experimental, para a fabricação de chás, bolos e receitas saudáveis. São 

elas: alecrim, babosa, basilicão, boldo, capim santo, erva cidreira, erva doce lavanda, levante 

manjericão verde, manjericão roxo, orégano sálvia,tomilho e vick. 

Em 2017 não houve plantio, apenas manutenção do que já estava plantado, em decorrência do 

racionamento de água no Distrito Federal. 

Considerações Finais 

A manutenção desse projeto em nossa escola é muito importante, pois, além da ampliação dos 

conhecimentos adquiridos, os resultados práticos com a comunidade local não apenas contribui no 

acréscimo alimentar das famílias, mas, também, com a venda dos produtos. O dinheiro arrecada-

do é utilizado para a manutenção da horta e para um passeio que é realizado todos os anos 

em comemoração ao dia 21/09 Dia de Luta das Pessoas com Deficiência, Lei Federal 

nº:11133/2005, para um Hotel Fazenda com os nossos alunos da Classe Especial e seus fami-

liares.  

Referências 

CÉLIA B. BAMBANA, Maria. Hortas na educação ambiental: na escola, na comunidade e em casa. Ed Peirópolis. 

KRYSNAMURTHY LINHARES BRANDÂO, Gustavo. Horta escolar: semeando novas práticas educacionais.  

Ed. Appris. 

Geralmente colhemos nos seguintes intervalos de tempo e quantidades: 

   

Acerola A cada ano 3kg 

Alface Toda semana 30 pés 

Abacaxi A cada 3 meses 2 unidades 

Banana A cada 30 dias 2 cachos 

Berinjela A cada 30 dias 10 unidades 

Beterraba A cada 2 meses 3kg 

 Duas vezes ao ano 3 pés 

Cebolinha Toda semana 15 molhos 

Cenoura Toda semana 4kg 

Coentro Toda semana 15 molhos 

Couve A cada 15 dias 15 molhos 

Jiló Toda semana 10 unidades 

Lima Ainda não houve colheita Ainda não houve colheita 
Limão Ainda não houve colheita Ainda não houve colheita 

Mandioca A cada 3 meses 5kg 

Mamão Toda semana 3 unidades 

Pinha Ainda não houve colheita Ainda não houve colheita 

Quiabo Toda semana 10 unidades 

Rúcula Toda semana 15 molhos 



P R O J E T O  1 1   

R E C U R S O S  I N T E R V E N T I V O S  N A   

I N C L U S Ã O  D O  A L U N O  A G E N T E   

CRE: Ceilândia 

UNIDADE ESCOLA: Centro de Ensino Especial  01  

RESPONSÁVEL: Luana Oliveira Gonçalves 

Objetivos 

 Diagnosticar fatores relevantes que possam contribuir com as práticas pedagógicas em sala 

de aula de maneira interventiva e complementar na educação inclusiva; 

 Valorizar a opinião dos alunos em relação à visão da realidade escolar que os envolve; 

 Auxiliar professores por meio de oficinas na confecção e uso de recursos pedagógicos, 

 Fomentar a participação/envolvimento dos alunos no desenvolvimento de toda comunidade 

escolar nos quesitos educacionais, artísticos e sociais; 

 Instigar alunos para a consciência da integração em seu meio social (escola); 

 Possibilitar a percepção e análise crítica do aluno em relação às suas ações no contexto em 

que vivem; 

 Identificar as fragilidades do grupo, e propor mudanças a serem construídas conjuntamente. 

Metodologia 

Ao escolher uma metodologia de trabalho, deve-se traçar objetivos claros, abrangentes e que 

desenvolvam o aprendizado em vários aspectos. Por isso nos baseamos em dois autores que 

apontam em suas metodologias trabalhos que desenvolvem o raciocínio lógico, cooperação, 

trabalho em grupo, interatividade, criatividade, senso crítico, leitura e associações, contagem e 

cálculos. 

Nos baseamos na metodologia de Maria Montessori e Dewey, priorizando a observação e a 

metodologia de ensino por projetos. Essa proposta evidencia o papel do aluno “de forma que 

este seja autêntico e agente”, valorizando a destreza, a experiência vivenciada pelos alunos, 

oportunizando uma aprendizagem significativa que une teoria e prática, como também, sensa-

ções e percepções, de acordo com Maria Montessori. 

Assim sendo, o projeto se desenvolveu com turmas de até 10 alunos por turno, em aulas de 5 

horas, com intervalos de 30 minutos. Antes do início da aula foi feito um momento de conscien-

tização acerca da saúde e cuidados com o corpo, realização de exercícios com bolas, massi-

nhas de modelar, e movimentos que evitam: tendinite, dores lombares, dores nos braços e 

ombros, uma vez que foram realizadas atividades repetitivas. 

Durante a elaboração dos recursos pedagógicos os alunos foram questionados sobre os con-

ceitos fundamentais nas áreas de matemática, raciocínio e linguagem visual, linguagem escrita, 

por considerarmos que nossas práticas pedagógicas devem possibilitar o crescimento pessoal, 

profissional, e social. 

Para a execução prática do projeto, foram realizadas oficinas com os alunos, que fizeram a 

limpeza das garrafas, separaram por cores e formas, impermeabilizaram a base de madeira, 

usaram recortes de imagens e gravuras, plastificaram os jogos, e aplicaram o velcro, para a 

montagem dos jogos.  
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Expectativa de Resultados ou Resultados 

Um dos momentos mais significativos na realização do projeto foi perceber o interesse e 

disposição dos alunos, não medindo esforços para desenvolvê-lo. Cada um contribuindo de 

sua melhor maneira e notou-se a evolução na expressão oral e na interação social ao se 

comunicarem com o público interessado em obter os jogos produzidos por eles.  As habilida-

des psicomotoras e motoras foram e estão sendo estimuladas nos manuseios das matérias 

primas, organização e seleção dos objetos.  

Enfim, são notáveis o alcance dos objetivos traçados, pois percebeu-se o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, e, principalmente, da socialização, cooperação e relações interpessoais entre 

alunos e professores, contribuindo para a assimilação dos conteúdos contidos no currículo. 

Considerações Finais 

O projeto foi atraente para os alunos. Houve e há muito interesse por parte de vários pais e 

educadores que almejam vencer desafios na formação dos alunos. Nessa certeza, caminhamos, 

sabendo que todos temos a parte que nos cabe transformar, na perspectiva de contribuir para 

a implementação de novas ideias, novas práticas e diferentes olhares para com a educação, a 

qual não deve ser pautada apenas em conteúdos sistematizados, resistentes às mudanças.  

Deve-se sim, ser ação de encorajamento para vislumbrar movimentos novos que vão ao encon-

tro dos anseios dos alunos, que por sua vez, almejam diferentes olhares para suas expectativas. 

Esse projeto nasceu da observação e necessidade de inserir o lúdico e explorar a criativida-

de do educando de forma diversificada na educação especial encorajando os alunos a evo-

luírem intelectualmente, associando o saber sistematizado, o currículo funcional e a prática 

manual que percorre também as funções intelectuais, psicomotoras e motoras dos educandos.  

Ao elaborar o projeto idealizou-se uma prática pedagógica com vistas à uma organização 

direcionada e estruturada na ação efetiva do aluno, auxiliado pelo professor, com objetivo 

de instigá-los e estimulá-los a uma nova postura diante do contexto escolar e da forma de 

aprender, sentindo-se valorizados, uma vez que a maioria está há anos nesse centro de ensi-

no, repetindo a rotina, ficando até mesmo desestimulados.  

O projeto será constantemente avaliado em seus aspectos de planejamento e da prática, 

como também, em relação aos agentes-alunos e professores; por meio de relatórios, registros 

e de feedbacks. 

Referências 

GARRISON, J. teoria do raciocínio prático de John Dewey. In: Educação e cultura contemporânea. Trad. 

Roberto Cavallari Filho. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, v. 3, nº 6, p.13-43, jul/dez. 2006ª 

ANDRADE, S. S. O lúdico na vida e na escola: desafios metodológicos. Curitiba: Appris, 2012. BRASIL. 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEB, 1998. 1,2 e 3. 

Educação Montessori: de um Homem Novo para um Mundo Novo, Izaltina de Lourdes Machado, 90 

págs., Ed. Pioneira 

MONTESSORI, M. A criança. Rio de Janeiro: Nórdica, s/d.  

FREINET, C. As técnicas Freinet da escola moderna. Trad. Silva Letra. 4 ed. Lisboa: Estampa, 1975.  

HAYDT, Regina. Atividades lúdicas na Educação da Criança, Editora Ática, 2001.  

MACEDO, Lino. Ensaios Construtivistas. 3. Ed. São Paulo : Casa do Psicólogo, 1992. 

MACEDO, Lino. PETTY, Ana Lúcia S. e PASSOS, Norimar C. Os jogos e o lúdico na Aprendizagem Escolar. 

2 ed. Porto Alegre. Artmed, 2005.    
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IMAGENS, GRÁFICOS E TABELAS 

Exposição dos recursos 
interventivos no Circuito de 
Ciências / 2018 

Professora Luana Gonsalves 

Alunos ( Josafar, Antônio, 
Denisvan, Maria Elena, 
Ivanilce,  Rosânea e Tia 
Lindalva). 

Alunos  ( Gilson, 
Jansey , Josafar e 

Rosânea) 

construindo um  
alfabeto, preparan-
do tampas e garga-

los, fazendo a 
montagem das 

letras e associando-
os aos desenhos. 



Objetivos 

 Construir um percurso de oficinas e reflexões que permitam que estudantes do Centro de 

Ensino Especial possam mergulhar no universo das expressões visuais; 

 Ampliar, vocabulário, conceitos, e as perspectivas de atuação produtiva dentro da sociedade; 

 Oferecer aos estudantes novos mecanismos de expressão, explorando o universo das 

artes plásticas; 

 Estimular a análise e a crítica do estudante em relação ao seu cotidiano e sua vida, 

valorizando as características e potencial de cada indivíduo;  

 Estimular os mecanismos de comunicação dos estudantes visando uma melhor integra-

ção entre eles e com o mundo exterior; 

 Estudar técnicas de expressão plástica do corpo humano; 

 Explorar exercícios que favoreçam o aprimoramento e a expressão da personalida-

de do estudante; 

 Desenvolver a criatividade e a autonomia dos estudantes de acordo com as potenci-

alidades de cada indivíduo; 

 Produzir painéis coletivos explorando diferentes temas relacionados à realidade dos 

estudantes, originados pelas reflexões e debates sistematizados e monitorados pelo 
professor mediador; 

 Propor uma série de exercícios que estimulem a coordenação motora dos estudantes, 

a espacialidade, a temporalidade, o reconhecimento das cores, das formas e a geo-
metria dos objetos; 

 Promover exposição dos painéis produzidos e possibilitar que as obras sejam apreci-

adas por um maior público possível.  

Metodologia 

O projeto foi desenvolvido dentro do Centro de Ensino Especial 01 de Brasília ao longo do pri-

meiro, segundo e terceiro bimestres e está voltado para o universo dos estudantes adultos com 

diferentes tipos e graus de deficiência física e intelectual. A grande maioria em comorbidade ao 

transtorno mental, e classificados como Deficiências Múltiplas - DMU, Deficiências Intelectual - DI, 

Transtorno Global do Desenvolvimento - TGD, Deficiência Auditiva - DA e Deficiência Visual - DV. 

O projeto envolveu cerca de 52 estudantes, sendo que 02 (dois) desses estudantes ficaram 

responsáveis pela criação dos desenhos propriamente ditos e os outros 50 (cinquenta) estudan-

tes participaram do processo da pintura. Embora a criação do desenho não tenha sido de 

todos, o processo da escolha não passou por disputa ou mesmo pelo anuncio que um seria es-

colhido. Simplesmente, após o recesso apresentamos os dois desenhos. Explicamos que todos 

participariam da escolha de cores e da pintura favorecendo o envolvimento e o pertencimento 

junto ao projeto. Naturalmente foram se envolvendo, assumindo o painel, e se sentindo parte 

ativa do processo criativo. 

P R O J E T O  1 2   

 O  P E N S A M E N T O  D O  I N D I V Í D U O  P E L A  

P E R S P E C T I V A  D O S  P A I N É I S  C O L E T I V O S  

CRE: Plano Piloto 
UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Especial 01 de Brasília 
RESPONSÁVEL: Mônica Eliza Aviani Bellingrodt  
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Como preparativo para o projeto, inicialmente foi preenchida “Ficha de Avaliação Funcional em Artes 

Plásticas”, bem como, o levantamento das Necessidades Tecnológicas Assistivas de forma individual e 

pertinente às necessidades da proposta do programa, para que se pudesse melhor adequar a partici-

pação de cada estudante à metodologia do projeto. 

As atividades dos estudantes foram iniciadas propondo exercícios básicos de nomeação, desenho, pintu-

ra e identificação das seguintes figuras/formas geométricas: círculo, retângulo, triângulo e quadrado. 

Em seguida, os estudantes foram convidados a observar e identificar as partes do seu corpo, colocando 

a mão e dando o nome de cada elemento. No terceiro momento, a professora/mediadora, colocando-se 

ao lado do estudante, foi desenhando em uma folha de papel a parte do corpo sinalizada. Depois, 

cada estudante recebeu orientação para desenhar na superfície da folha de papel, o que foi chamado 

de “Esquema Corporal”. Lentamente e de forma sequenciada os desenhos foram tomando forma. 

O Esquema Corporal foi repetido por diversas vezes para que a sistematização da sequência estimulas-

se a organização mental e a memória do estudante. O processo da repetição é necessário para a me-

morização, mas precisa ser renovado, com novos esquemas, embora seja sempre sequencial. 

“A elaboração pode ser feita simples ou complexa, ou seja, ela pode envolver diferentes níveis de 
processamento. Podemos simplesmente decorar uma nova informação, mas o registro se tornará 
mais forte se procurarmos criar ativamente veículos e relações daquele novo conteúdo com o que já 
está armazenado em nosso arquivo de conhecimentos. Informações apreendidas utilizando um nível 
mais complexo de elaboração têm mais chances de se tornarem um registro forte, uma vez que mais 
redes neurais estarão envolvidas.” (2011, pag. 62) 

As aulas de desenho foram centradas na identificação e desenho do corpo humano, e as aulas 

de pintura foram voltadas para os exercícios de entendimento de limites, posicionamento de 

pincel para diferentes formas das pinceladas, e composição de cores. 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

Outro episódio relevante aconteceu com Rodrigo Augusto. Homem grande e forte, normalmente 

sério e de fácil irritação, havia mapeado algumas cores e falou que pintaria na próxima aula. 

Devido a estarmos trabalhando com muitos estudantes, não pudemos impedir que outros pintas-

sem parte do mapeamento dele. Ao retornar na próxima aula escutamos o brado: “Quem foi o 

#*# que mexeu no meu rosa?”. Rapidamente fui até ele me desculpando e explicando que nem 

todos tinham condições de fazer o mapeamento como ele, e que um colega que nem lembráva-

mos quem era, ficou admirado com o rosa escolhido por ele e daí pediu para pintar.  
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Rodrigo ficou alguns minutos em silêncio com o semblante fechado e, num estado de superação 

a frustração, retrucou: “Então tia Mônica, eu vou mapear o quê agora? ” 

A medida que as pinturas dos painéis foram finalizando, observamos uma cumplicidade entre 

os estudantes do projeto onde o estado de pertencimento se traduziu para nós com uma frase 

de Daniel, repetida na última semana: “Quando nós vamos expor nosso projeto, Mônica?” 

O estudante Heitor, por iniciativa própria, pediu para explanar sobre o tema da obra de 

Ingrid para os avaliadores e assim foi ensaiado e realizada uma ótima apresentação, seguido 

pela colega Leda Cecília, que entrou na última hora. Ao final da segunda etapa, Ingrid muito 

sorridente, falava para as professoras: “Agora eu sou uma artista! ” 

Dentro do exposto, podemos concluir que o projeto enriqueceu o conhecimento técnico e viven-

cial dos estudantes, ocorrendo consequente amadurecimento de cada um deles durante as 

diversas atividades desenvolvidas pelos estudantes ao longo do processo de execução do 

projeto, sendo estes, indicadores da relevância do valor de projetos como o Circuito de Ciên-

cias para no Ensino Especial. 

Considerações Finais 

O projeto atual é resultante de parte dos estudos que se iniciaram em 2012 no CEE 02-BSB, os 

quais desenvolvemos aspectos metodológicos e técnicos de desenho e pintura com a intenção 

de levar trabalhos elaborados por deficientes com transtornos mentais em mostras de arte, em 

espaços artísticos e sociais convencionalmente dedicados à exposição de arte na cidade. Bus-

camos o aprimoramento de técnicas especiais para os deficientes, a procura de uma melhor 

expressão do pensamento dos indivíduos. A construção de obras e expressões que envolvam a 

multiplicidade de soluções para uma melhor integração social desses estudantes continuam 

sendo os objetivos do projeto. 

Neste estudo, construímos novos caminhos de aprendizagem que estimulam mais a autonomia 

do estudante, tanto na produção material e criatividade, quanto no processo de análise, que 

permite ao estudante expressar sua opinião individual. 

Observamos que precisamos dar um atendimento individual a cada estudante, principalmente 

durante o processo de criação, onde as análises e discussões sobre o tema precisam ser estu-

dados de forma mais concreta (imagens, produções de desenhos, etc). Com o tempo diferencia-

do, e de acordo com o processamento reflexivo do estudante, eles serão capazes de se ex-

pressar de forma cada vez mais autônoma. 

Outro importante fator a ser ressaltado, são as adequações específicas das técnicas e exercí-

cios para esse público, onde a repetição dentro de uma ordenação sequenciada tem relevante 

importância para facilitar a produção autônoma. Também é por esta organização que obser-

vamos novos caminhos a serem estudados a favor da criação artística, visto que, o domínio das 

técnicas oferece melhores condições para libertar as expressões da linguagem artística. 
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IMAGENS, GRÁFICOS E TABELAS 

Esquerda para direita: Thiago 
Bessa Klein, Iêda Cecília Vidal 
dos Santos, Katiane Paes Lan-
din, Karin Jéssica Souza Souza 
de Oliveira, Rodrigo Augusto 

Monteiro. 

Dois Painéis com 2,75 m x 1,22 m 

 

Obra da Esquerda: “Papai, Mamãe 
Cangaceiros” 

Desenhista: Rodrigo Figueiredo Alves 

Pintura Coletiva 

 

Obra da Direita: “Eu gosto de Dese-
nhar Mulheres”  

Desenhista: Ingrid Gomes Sousa 

Pintura Coletiva 
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CRE: Plano Piloto 
UNIDADE ESCOLAR: Centro Educacional GISNO 
RESPONSÁVEIS: Daniel Costa e Tânia Costa 

Objetivos 

 Construir uma campainha adaptada para surdos e surdocegos para viabi-

lizar a acessibilidade e ampliar a sua autonomia a baixo custo. 

 Pesquisar diferentes formas de construção de campainhas; 

 Procurar materiais viáveis e de baixo custo; 

 Estudar possibilidades de montagem e adaptação; 

 Analisar os diferentes circuitos elétricos (paralelo ou em série); 

 Aprender como montar os circuitos; 

 Reaproveitar o sistema sonoro da campainha convencional e adicionar luzes e vibração à 

mesma; 

 Montar o equipamento visando à praticidade. 

Metodologia 

Após alguns encontros, o grupo elegeu a adaptação de uma campainha convencional 

com sistema wireless para atender à necessidade pleiteada. Foram desmontados apa-

relhos de celular antigos para reaproveitamento do dispositivo vibracall. 

Em seguida, introduziu-se lâmpadas leds na campainha convencional, necessitando 

para isso, furar a capa plástica. Adicionou-se o dispositivo do vibracall na caixa da 

campainha e foi realizada a ligação na placa das lâmpadas e do vibracall com a 

fiação adequada. O sistema de som de uma das campainhas foi trocado pelo buzzer 

de um computador antigo. 

Foram feitos testes com baterias de voltagens variadas e com circuitos diferentes. Ao 

término dos testes, verificou-se que o circuito em paralelo e três pilhas foram os mais 

efetivos. Para demonstração do funcionamento da campainha adaptada, foi elabora-

da uma casa modelo com TNT e armação de uma tenda. 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

Foi possível explorar com os alunos diferentes formas de montagens e adaptações para 

melhor funcionamento da campainha, análise dos diferentes circuitos elétricos, alcançando a 

produção do equipamento com praticidade e efetividade. 

Considerações Finais 

Durante todo o período de realização do trabalho foi notória a interação e articula-

ção entre os alunos, procurando sempre contextualizar o tema do trabalho com concei-

tos científicos e sociais. Na apresentação do trabalho ficou evidenciada, além da apli-

cação dos conceitos da física, a importância da redução da desigualdade social e 

acessibilidade a todos. 
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Objetivos 

 Valorizar as competências/potencialidades individuais, sociais e cognitivas dos alunos da 

Classe Especial; 

 Oportunizar a visibilidade do desenvolvimento dos alunos, visando a mudança de concep-

ção de toda a comunidade escolar em relação às diferenças. 

Metodologia 

Relato da história de vida pessoal e escolar dos estudantes com seus familiares e seus profes-

sores dos anos anteriores, a partir de registros em vídeos com depoimentos e imagens apre-

sentando as habilidades dos estudantes. Foram utilizados, ainda, registros por meio de foto-

grafias, atividades escritas e artísticas em portfólios e diários de bordo. 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

Após o desenvolvimento de atividades buscando focar nas potencialidades dos alunos, perce-

beu-se o despertar e o fortalecimento de habilidades em cada aluno nas duas turmas do 

projeto. Por exemplo, a aluna A desenvolve projetos de designer estilista de maneira inde-

pendente, confeccionando roupas para bonecas e para ela mesma com materiais diversos. A 

aluna B memoriza a escrita das palavras do cotidiano familiar e escolar com muita facilidade. 

O aluno C domina o uso de tecnologias, como computador, celular, tablet e outros, além de 

memorizar sons de instrumentos e os reproduzir na fala, como também memoriza palavras do 

seu cotidiano. O aluno D, que anteriormente andava preso a um carrinho de bebê, passou a 

caminhar com autonomia, interagir socialmente com outras crianças e reconhecer as letras do 

seu nome e os numerais, mesmo sem ainda ter a oralidade desenvolvida. 

Considerações Finais 

Ao trabalharmos com projetos, compreendemos a importância de uma articulação com outras 

áreas por desenvolver outras habilidades, além de construir conhecimentos de maneira crítica e 

autônoma relevantes a um mundo em constantes transformações e também, outras competências 

importantes ocorrem no convívio social em que o aluno é interlocutor de seus conhecimentos. 

Diante disto, a realização do projeto constatou mudanças importantes no desenvolvimento 

dos alunos em relação à sua linguagem, à socialização, ao processo de alfabetização e o 

conhecimento do currículo funcional, de forma tal que, as pessoas da comunidade escolar 

e seus familiares relataram as visíveis mudanças em seus comportamentos e conhecimen-

tos, impactando toda a comunidade escolar e, progressivamente, o aluno autista passou a 

ser visto para além das diferenças. 

O projeto teve o apoio de todos os componentes da área pedagógica da escola, principalmente da 

Equipe Gestora e da Coordenação Pedagógica. Foram participantes da execução do projeto as 

turmas da Classe Especial, turnos matutino e vespertino, juntamente com familiares dos alunos. 

P R O J E T O  1 4   

V A L O R I Z A N D O  A S  D I V E R S I D A D E S :   

U M  O L H A R  A L É M  D A S  D I F E R E N Ç A S  

CRE: Sobradinho 
UNIDADE ESCOLAR: Escola Classe 10  
RESPONSÁVEIS: Milca Sonia Ferreira de Souza e Lúcia 
Ventura 

52 



Referências 

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. Ciências da Natureza no Ciclo de Alfabetização. Caderno 08/ Ministério 

da Educação, Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB, 2015. 

________. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. A heterogeneidade na sala de aula e a diversificação das atividades: 

ano 02, unidade 07 / Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB, 2012. 

 

________. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. Ludicidade na sala de aula: ano 01, unidade 04 / Ministério da Educa-

ção, Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB, 2012. 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal. Orientação pedagógica da 

Educação Especial. Brasília, 2010. 

53 



Objetivos 

 Estimular o espírito de investigação e curiosidade dos estudantes fornecendo meios para o 

desenvolvimento de atividades que envolvam o letramento científico; 

 Perceber variações entre o imaginário e o mundo real a partir da observação da natureza; 

 Refletir sobre a adequação da linguagem no uso de diferentes gêneros textuais (literário e 

informativo) para construção de sentido e compreensão do tema/assunto estabelecendo 

relações de intertextualidade entre os textos lidos e produzidos e os conhecimentos prévios 

adquiridos; 

 Conhecer e comparar diferentes tipos de solos estabelecendo relações entre solos, água e 

plantas em fenômenos de permeabilidade e fertilidade; 

 Introduzir noções de fotossíntese; 

 Conhecer o ciclo de vida dos vegetais; 

 Realizar pesquisa de campo e, a partir das observações e levantamentos, produzir gráficos 

e tabelas; 

 Reconhecer os fenômenos naturais e os fenômenos provocados por seres humanos perceben-

do que algumas atividades humanas podem interferir de forma negativa nos ambientes, 

prejudicando a vida no planeta. 

Metodologia 

O presente projeto foi desenvolvido com crianças surdas entre 8 a 10 anos, inseridas em tur-

mas de 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Tagua-

tinga – EBT. 

Na turma Bilíngue do 3º ano, a maioria dos estudantes é surda e seus pais são ouvintes e não 

são usuários de Libras. Diferentemente das crianças ouvintes que se apropriaram da língua 

materna no seio familiar, as crianças surdas frequentemente adquirem a primeira língua mais 

tardiamente no contexto educacional, o que compromete o processo de interação com o mun-

do e apropriação de significados. Por essa razão, na nossa concepção, os estudantes que se 

apropriam da Libras tardiamente possuem, de modo geral, maior dificuldade para alcançar 

as habilidades e competências almejadas para a idade e etapas educacionais nas quais es-

tão inseridos. Dessa forma, a EBT assume papel relevante na socialização desses estudantes 

com seus pares surdos, subsidiando a aproximação e troca dos diversos saberes mediados 

pela comunicação. Nesse contexto, no qual a língua materna é respeitada e estimulada, o 

estudante surdo tem potencializada a sua capacidade de aprendizagem. 

Na escolha do tema, levaram-se em consideração as características inerentes à educação de 

surdos  em  que  a  experiência  visual  é um  pilar  para  que ocorram  as  formações dos  
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conceitos científicos. Também se considerou que o estudante surdo possui potencial para seu de-

sempenho pleno faltando-lhe apenas o estímulo adequado com recursos e metodologia próprios 

e com atividades lúdicas para avançarem no processo de letramento científico. A despeito de 

sua limitação sensorial da via auditiva, o surdo é capaz de se desenvolver num ambiente verda-

deiramente bilíngue sendo apto a ampliar e compreender conceitos, realizar observações, for-

mular hipóteses, propor experimentações, interpretar dados, chegar a conclusões e propor gene-

ralizações, desde que as potencialidades que integram os processos perceptuais, como a consci-

ência, o pensamento, a linguagem e, sobretudo, a visualidade, sejam considerados. 

Dessa forma, a pretexto de desenvolver um trabalho contextualizado e atrativo para as cri-

anças, foi contada a historia “JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO”. A partir dessa atividade os estudan-

tes foram estimulados a expressarem suas hipóteses sobre a germinação de sementes e de-

senvolvimento das plantas. 

Com o objetivo de contrastar a ficção apresentada na história de “João e o pé de feijão” e a 

realidade, foram distribuídos aos estudantes alguns grãos de feijão do tipo “carioca”, nome 

científico, Phaseolus vulgaris L. var. carioca. Os estudantes foram incentivados a jogá-los pela 

janela da sala de aula. A partir disso, as crianças foram instigadas criar hipóteses sobre o 

que aconteceria com os feijões: Será que no dia seguinte eles ficariam tão altos quanto na 

história? A maioria dos estudantes respondeu que sim. No dia seguinte, os estudantes nova-

mente foram incentivados a formular hipóteses para explicar o fato de o feijão não ter cresci-

do como o que ocorre na história. Os estudantes pontuaram que a semente precisava de ter-

ra, água e algodão, evidenciando suas experiências anteriores com a germinação. 

Adicionalmente, foram distribuídos lupas e feijões previamente germinados para que os estu-

dantes examinassem as partes das sementes e o embrião da planta e tomassem notas. Assim 

eles puderam notar as estruturas embrionárias das raízes, caule e folhas. 

A partir dos apontamentos dos estudantes e objetivando continuar a discussão sobre os fato-

res indispensáveis à germinação das sementes, foram distribuídos feijões, copos descartáveis 

de café, algodão e água para que cada estudante “plantasse” quatro potinhos com quatro 

feijões cada. Os copinhos foram identificados com os nomes de cada estudante e, posterior-

mente, separados em quatro grupos: 

1º Grupo – Controle     As sementes foram dispostas em um ambiente iluminado e re-

gadas diariamente; 

2º Grupo      Sementes dentro de uma caixa de papelão guardada dentro do armário 

e regadas diariamente 

3º Grupo       Sementes sobre uma bandeja, guardadas dentro da geladeira e rega-

das diariamente; 

4º Grupo      Sementes receberam apenas a água inicial no algodão e não foram mais 

regadas.  

Diariamente, os estudantes acompanharam o desenvolvimento dos feijões registrando as se-

mentes que germinaram e as etapas do crescimento. Após 15 dias, os resultados obtidos fo-

ram discutidos com os estudantes e tabulados em tabela e gráfico. 

Por fim, com a finalidade de consolidar os conhecimentos adquiridos, foram realizados experi-

mentos comparando os efeitos de diferentes substratos na germinação do Phaseolus vulgaris L. 

var. carioca.  
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O experimento foi instalado com três tratamentos com quinze sementes em cada um. Os substra-

tos utilizados, areia, terra preta e argila, foram dispostos nas bandejas e umedecidos. Em segui-

da, as sementes foram plantadas pelas crianças. A partir de seus conhecimentos prévios adquiri-

dos nas aulas, as crianças escolheram um local com iluminação natural e combinaram a quanti-

dade de água necessária para a irrigação. Novamente os estudantes registraram suas obser-

vações e os dados obtidos foram discutidos. Os pés de feijão que brotaram estão sendo manti-

dos para verificar qual o substrato é capaz de manter as plantas vivas por maior período. 

Expectativa de Resultado ou Resultado 

A partir da história “João e o pé de feijão”, utilizada como atividade motivadora, foi possível 

a compreensão do processo de germinação de sementes de feijão. As crianças puderam per-

ceber que a germinação das sementes não ocorre de um dia para outro necessitando de tem-

po para que o processo biológico se complete. Também foram capazes de perceber os ele-

mentos fundamentais á germinação: água, solo adequado, sol e temperatura. 

Os valores médios da porcentagem de germinação das sementes de feijão “Phaseolus vulgaris 

L. var. carioca” são apresentados a seguir. Observa- se que a porcentagem de germinação 

mais elevada das sementes foi obtida no grupo controle (98%) onde a luz solar e a água 

eram garantidas diariamente. O grupo que permaneceu no escuro obteve uma taxa total de 

89% de germinação. Já os feijões da geladeira obtiveram uma taxa total de 89% de germi-

nação. Já os feijões que não foram irrigados não germinaram. No entanto, as plantas que 

germinaram no escuro e na geladeira estavam esbranquiçadas e com folhas pequenas. Aos 

estudantes foi explicado que as plantas estavam vivas porque a semente, além do embrião da 

planta, também possui uma reserva nutritiva que alimenta a planta. À medida que a semente 

foi murchando a planta pode crescer. No entanto, terminada a reserva e não realizando a 

fotossíntese as plantas morrerão. 

A segunda etapa do experimento, a testagem dos substratos, ainda está em andamento. No 

entanto, já é possível verificar previamente que os a terra preta tem se demonstrado mais ade-

quada para a manutenção das plantas após a reserva nutricional contida nas sementes acabe. 

Os substratos utilizados, areia, terra preta e argila, foram dispostos nas bandejas e umedeci-

dos. Em seguida, as sementes foram plantadas pelas crianças. A partir de seus conhecimentos 

prévios adquiridos nas aulas, crianças escolheram um local com iluminação natural e combina-

ram a quantidade de água necessária para a irrigação. 

Considerações Finais 

O processo pedagógico desenvolvido refletiu-se em avanço em outras áreas do conhecimento e 

no desenvolvimento global dos estudantes. Os dados obtidos na Avaliação Diagnóstica da Secre-

tária de Estado de Educação do Distrito Federal demonstram que os estudantes surdos alcança-

ram desempenho compatível com os estudantes ouvintes inseridos na mesma etapa de ensino da 

rede. Por essa razão, os desafios propostos aos nossos estudantes surdos estavam de acordo com 

as possibilidades de aprendizagem, uma vez que o projeto foi criado a partir das necessidades 

evidenciadas durante o processo de aprendizado bilíngue e visual-espacial. Além disso, o projeto 

possibilitou envolver outras áreas do conhecimento envolvendo outros componentes curriculares de 

diferentes áreas de conhecimentos como o processo de aquisição de língua de sinais e português. 

Por fim,  destacamos  que a  experiência  aqui  relatada  pode  ser replicada  por  outros  

professores que vivem realidades similares. Para tanto, é importante que os professores  
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reconheçam que as diferenças humanas impõem estratégias específicas para o aprender, não 
pelas barreiras impostas pela deficiência, mas pela singularidade de sermos cada um de nós 
únicos na nossa existência humana.  
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Introdução 

A robótica educacional é um meio pelo qual os estudantes desenvolvem habilidades como 

raciocínio lógico, trabalho colaborativo e criatividade. Por meio dela os alunos têm contato 

com os conceitos físicos e matemáticos na prática. 

É comum ver a aplicação da robótica educacional com kits proprietários (como Lego) 

compostos por um bloco controlador, peças estruturais, motores e sensores. Esses kits são 

encontrados no mercado, no entanto, são de alto custo, o que dificulta o ensino de robóti-

ca nas escolas públicas.  

Contudo, uma das ferramentas que vem trazendo inovação a esse meio é o microcontrola-

dor Arduino, que além de ser um ótimo meio para aprender robótica e eletrônica, possui 

baixo valor de custo. 

Objetivos Geral 

Introduzir o Scratch Two Arduino e, junto a ele, a placa de Arduino às aulas de robótica para 

a construção de projetos. 

Objetivos Específicos 

 Facilitar a aprendizagem de programação, substituindo a programação em linhas por 

programação em blocos, tornando a lógica de programação mais intuitiva para os 
alunos, uma vez que a programação em blocos do Scratch utiliza de formas geométri-
cas que se encaixam. 

 Estimular a criatividade dos alunos ao possibilitar a autoria dos projetos. 

Metodologia 

Para a elaboração do projeto foi utilizado: 

 Micro controlador Arduino Uno 

 Plataforma Scratch Two Arduino (baixado em<http://www.hackeduca.com.br/download/>) 

 Kit composto de: jumpers macho-macho, buzzer, leds, cabo USB, servo motor, protoboard, 

sensor de ultrassom. 

Para iniciar a construção dos projetos é necessário a instalação do S2A no computador. Após 

a instalação, é preciso que seja feita a configuração do programa. 

 Radar 

A criação desse projeto proporciona a utilização do S2A junto ao Arduino Uno como 

uma espécie de radar. Foi feita uma estrutura composta de servo motor, jumpers , 

buzzer, protoboard e sensor de ultrassom. O sensor gira a procura de algo que esteja 

a uma distância maior que zero e menor ou igual a 10. Quando encontra algo, faz 

um sinal de som. 
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Montagem da estrutura: 

 Criar as variáveis ‘motor’ e a variável ‘ultrassom’ 

 Criar ator “Motor” 

Nele foi escrita a seguinte programação: 

1. “Quando a tecla (espaço) for pressionada” 

É preciso indicar quando o radar poderá ser ativado. Usamos a tecla espaço, mas você poderá usar 

outras teclas do seu computador. 

2. “Ativar/desligar pino digital (7) como (servo)” 

Devemos indicar em qual pino está conectado o motor. Selecionamos a opção ‘ativar’ pino digital 7. 

Temos que indicar como usaremos esse pino, então foi selecionada a opção servo. 

3. “Mude (motor) para 0” 

Nesse bloco foi usada a variável ‘motor’ que criamos. A variável servirá para que o Arduino 

guarde em sua memória que toda vez que o radar for ativado, o servo motor deverá ficar na 

posição ‘0’. Isso serve para que fique pré-definida uma posição/valor para o servo motor. 

Toda vez que a tecla “espaço” for pressionada o radar irá ser ativado e o servo motor irá 

para a posição pré-definida, zero. 

4. “SEMPRE” (looping) 

a. “Repita até que ‘motor’ = 180 ou ‘ultrassom’ < 10 e ‘ultrassom’ > 0 

Tudo que for colocado dentro desse bloco irá repetir até que a contagem de graus do servo 

motor seja igual a 180 ou até que o ultrassom capte algo a uma distância menor que 10 e 

maior que 0. 

i.“Mover servo no pino 7 em graus: motor” 

Esse bloco fará com que o servo motor que estava inicialmente na posição 0 se mova. Um dos 

próximos blocos que colocamos foi o “Adicione a motor (6)”; esse bloco serve para que a 

cada 6 graus adicionados ao servo motor, o servo mova 0 graus (por isso foi colocado o blo-

co ‘motor’, pois motor = 0). Assim a cada 6 graus adicionados, o motor irá, em seguida, se 

mover 0 graus. Ele irá mover 0 graus, ou seja, parar, mover 6 graus e, em seguida voltar ao 

começo, adicionando mais 0 ao servo e assim por diante. 

ii. “Ativar pino digital 6 como som” 

iii.“Gerar som no pino: 6 HZ: 3800 MS: 200” 

Quando o motor se mover o buzzer será ativado. 

iv. “Espere 0.2 seg” 

Depois de adicionado 0 graus ao servo motor, o motor irá esperar 0.2 segundos para adicio-

nar mais 6 graus. 

v.“Adicione a motor 6” 

O motor irá se mover 6 graus. Se o ultrassom não avistar nada entre 0 e 10 cm, ao final, 

adicionando sempre 6 graus, o motor se moverá exatamente 180 graus. 

vi.“Espere 0.2 seg”  

Depois de 6 graus adicionados o servo irá esperar 0.2 seg para adicionar mais 0 graus, em 

seguida mais 6 e assim por diante. 

b. “Se ultrassom < 10 ou ultrassom = 10 então 

i.“Ativar pino digital 6 como som”  

Quando ultrassom avistar algo o buzzer será ativado. 

 



ii.“Espere 2 seg” 

O buzzer produzirá um som por 2 segundo 

iii.Senão” 

“Mude motor para 0” Se o ultrassom não avistar nada e já estiver ao fim dos 180 graus o 

motor irá voltar para a posição 0 e voltará para o começo do looping. 

 Mudar o palco para uma imagem de radar 

 Criar ator “Radar” e desenhar sua imagem como uma barra, ela irá se mover assim que o 

motor se mexer. 

Para esse ator foi escrita a seguinte programação: 

1. “Quando a tecla (espaço) for pressionada” 

2. “Apontar para a direção motor” 

3. “Ativar pino digital 12 como Ultrassom” Esse bloco irá ativar o ultrassom que está no pino 12. 

4. “Esperar 0.5 seg” 

5. “Mude ultrassom para 0” 

6. “SEMPRE” 

a. “Mude ultrassom para ler pino digital 12”  

O ultrassom lerá as informações recebidas do pino 12. 

b. “Repita até que Ler pino digital 12 < 10 e ler pino digital 12 > 0”  

A barra irá se mover na direção do motor até que o ultrassom, que está no pino 12, aviste 

algo menor que 10 e maior que 0. 

i.“Apontar na direção motor”  

A barra deverá seguir a direção do motor. 

ii.Mude fantasia para “123” 

Uma fantasia deverá ser criada. Uma barra que irá se mover junto ao servo motor. 

c. “Se ultrassom < 10 ou ultrassom = 10 então” 

i.“Mude fantasia para (outra fantasia) ” 

Essa outra fantasia deverá ser diferente da primeira, pois irá sinalizar quando o ultrassom 

ver algo. 

ii.“Espere 2 segundos” 

Senão 

iii.“Mude motor para 0” 

Se o ultrassom não encontrar nada, deverá voltar para a posição 0 e voltar a procurar. 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

Os resultados da utilização do S2A junto ao Arduino foram satisfatórios. A facilidade em 

lidar com a linguagem de programação em blocos, ao contrário da programação em linhas, 

proporcionou uma atividade mais interessante para os alunos, fazendo com que os mesmos 

aprendessem de forma mais intuitiva. 

Considerações Finais 

A implementação do Scratch Two Arduino às aulas tornou a aprendizagem dos estudantes 

mais prazerosa. Não houve problemas, apesar de o Arduino precisar de algum conhecimen-

to prévio em eletrônica. O uso do S2A ofereceu uma melhora na qualidade pedagógica da 

robótica educacional e ainda se mostrou uma ótima ferramenta para, por meio de  

projetos, exercitar a lógica de programação, trabalho cooperativo, aprendizagem de peças  
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usadas em eletrônica, criatividade e utilização da matemática/física de forma prática e menos 

teórica. Tudo isso de uma forma leve, sem deixar que a robótica se torne algo maçante para 

quem está aprendendo. 
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P R O J E T O  1 7   

S E M Á F O R O  C O M  A R D U I N O  –  R O B Ó T I C A  

E D U C A C I O N A L  

CRE: Gama 
Unidade escolares: Centro de Ensino Fundamental  04  
Responsável: Nicilene Rita dos Santos Enéas    

Objetivos 

 Propor o uso de novas tecnologias para resolução de problemas sociais; 

 Explorar conceitos das diversas áreas do conhecimento; 

 Contribuir para o processo de ensino-aprendizagem: cognitivo, social, emocional, crítico e 

criativo. 

Metodologia 

O principal componente utilizado neste projeto é a placa do arduino. A primeira parte é fa-

zer o braço do semáforo cortando dois pedaços de 16 cm arrame. O próximo passo é cortar 

dois pedaços de 14 cm da mangueira de plástico de cor cinza, cortar 20 cm de cabo de fio 

trançado, retirar os fios e desenrolar para ficarem soltos. Desencapar uma das pontas de cada fio, 

colocar dentro das  duas mangueiras os fios e os arrames. (braços do semáforo pronto).  

A segunda parte do semáforo é  conectar em um dos lados do braço, utilizando  8 terminais 

de clipar,  2 capas triplas   e duas capas simples para os terminais. Encaixar uma caixa tripla 

para cada braço do semáforo e introduzir os 4 fios um para cada cor do semáforo, e um fio 

para  o negativo, cortar 2 fios pretos de fios flexível, desencapar dos dois lados dos fios 

pretos e fixar no fio negativo de cada terminal. Soldar a emenda e clipar um conector na 

outra extremidade de cada fio preto, fixando os terminais com cola. 

A terceira parte utilizar uma placa de circuito impresso com cobre em apenas um lados para 

fazer o anteparo dos semáforos e usar um esquema de circuito impresso. Soldar os resistores do 

lado do cobre da placa, depois soldar os leds do outro lado na posição correta ( vermelho, ama-

relo e verde). Dobrar o braço do semáforo fazendo um L e soldar o arrame no semáforo e soldar 

cada fio do braço em cada led correspondente a sua cor e o fio  negativo. Conectar o braço na 

placa arduino, o fio terra no negativo do arduino e carregar a programação no  arduino.  

Componentes Necessários 

 1 Arduino Uno R3 

 32 cm de arame 

 28 cm de mangueira flexível cinza 5mm 

 20 cm de cabo trançado para rede 

 8 terminais macho 

 2 capas triplas para terminais  

 2 capas Simples para terminais de clipar 

 2 LEDs 5mm Vermelho 

 2 LEDs 5mm Amarelo 

 2 LEDs 5mm Verde 

 6 Resistores de 120  Ohms 

 Placa para  Circuito impresso simples (1 lado de cobre). 
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Programação do Semáforo utilizando a placa do Arduino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Durante o desenvolvimento do projeto foi construído um semáforo com a placa do Ardui-

no, utilizando-se conceitos de matemática, mecânica, elétrica, eletrônica, informática e 

programação de forma criativa, autônoma e  contextualizada, e sua funcionalidade ocor-

reu dentro do previsto.  

Considerações Finais 

A Robótica Educacional,  vem de forma lúdica, extremamente atraente  e desafiadora, 

levar o aluno a se auto avaliar verificando seu conhecimento e buscando mais conheci-

mento. O aspecto interdisciplinar característico deste ambiente propicia  ao aluno desen-

volver  o raciocínio lógico, e a criatividade, tornando-se autônomo e responsável pelo seu 

próprio conhecimento. 

Referências 

MCROBERTS, Michael. Arduino Básico; (Tradução Rafael Zanolli). São Paulo.Novatec.editora.2011 

“Disponível em:”< https://youtu.be/3KcG4L928-Y > canal do youtube.  Brincando com Ideias.Brinquedos 

inteligentes. 

“Disponível em:” <#cursodearduino#arduino#arduinocoofunciona>  

 

int vermelho = 5 ; 

int amarelo = 6 ; 

int verde = 7; 

 

int VERMELHO = 13; 

int AMARELO = 12; 

int VERDE = 11 ; 

 

void setup() { 

  pinMode(vermelho,OUTPUT); 

  pinMode(amarelo,OUTPUT); 

  pinMode(verde,OUTPUT); 

  pinMode(VERMELHO,OUTPUT); 

  pinMode(AMARELO,OUTPUT); 

  pinMode(VERDE,OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  //DESENHO1 

  digitalWrite(vermelho,  HIGH); 

  digitalWrite(amarelo,  LOW); 

  digitalWrite(verde,  LOW); 

  digitalWrite(VERMELHO,  LOW); 

  digitalWrite(AMARELO,  LOW); 

  digitalWrite(VERDE,  HIGH); 

  delay(4000); 

  //DESENHO2 

  digitalWrite(vermelho,  HIGH); 

  digitalWrite(amarelo,  LOW); 

  digitalWrite(verde,  LOW); 

 

  

digitalWrite(VERMELHO,  LOW); 

  digitalWrite(AMARELO,  HIGH); 

  digitalWrite(VERDE,  LOW); 

  del  //DESENHO3 

  digitalWrite(vermelho,  HIGH); 

  digitalWrite(amarelo,  LOW); 

  digitalWrite(verde,  LOW); 

  digitalWrite(VERMELHO,  HIGH); 

  digitalWrite(AMARELO,  LOW); 

  digitalWrite(VERDE,  LOW); 

  delay(2000);ay(2000); 

 

//DESENHO4 

  digitalWrite(vermelho,  LOW); 

  digitalWrite(amarelo,  LOW); 

  digitalWrite(verde,  HIGH); 

  digitalWrite(VERMELHO,  HIGH); 

  digitalWrite(AMARELO,  LOW); 

  digitalWrite(VERDE,  LOW); 

  delay(4000); 

 

  //DESENHO5 

  digitalWrite(vermelho,  LOW); 

  digitalWrite(amarelo,  HIGH); 

  digitalWrite(verde,  LOW); 

  digitalWrite(VERMELHO,  HIGH); 

  digitalWrite(AMARELO,  LOW); 

  digitalWrite(VERDE,  LOW); 

  delay(2000); 

  

  //DESENHO6 

  digitalWrite(vermelho,  HIGH); 

  digitalWrite(amarelo,  LOW); 

  digitalWrite(verde,  LOW); 

  digitalWrite(VERMELHO,  HIGH); 

  digitalWrite(AMARELO,  LOW); 

  digitalWrite(VERDE,  LOW); 

  delay(2000); 

 

  

 

 

} 
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P R O J E T O  1 8   

Á G U A S  P A S S A D A S  S E R V E M  P A R A  

D E S C A R G A !   

CRE: Brazlândia 

UNIDADE ESCOLAR: Centro Educacional 02  

RESPONSÁVEL: Elton Lima da Silva 

Introdução 

Diante do rápido crescimento populacional e do desenvolvimento sócio econômico, o re-

curso água tem gerado conflitos quanto a sua disponibilidade, sua qualidade e seus usos.  

O reuso de água apresenta-se como uma promissora solução, sugerindo a utilização de 

águas de qualidade inferior para usos que as tolerem. O reaproveitamento ou reuso da 

água é o processo pelo qual a água, tratada ou não, é reutilizada para o mesmo ou 

outro fim. A água de reuso é imprópria para o consumo, mas pode ser utilizada com di-

versos propósitos, como, por exemplo, geração de energia, refrigeração de equipamen-

tos, lavagem de veículos etc. 

A prática do reuso, de certa forma, já popular, permite que um volume maior de água 

permaneça disponível para outras finalidades, garantindo seu uso racional.  

O trabalho realizado é uma proposta de baixo custo que permita o reaproveitamento 

de água, favorecendo sua economia, principalmente a que sai da máquina de lavar e 

geralmente vai direto para o esgoto, porém também é possível a utilização da água de 

pia, do banho e também da chuva. A ideia inicial do projeto é a implantação em uma 

unidade escolar e ser reaproveitada das seguintes fontes: bebedouros, pias e chuva.  

Assim, surgem questões: seria possível reciclar essa água? Se não, como pode ser utiliza-

da no estado em que se encontra? Dado que as características físico -químicas da mesma 

permitem algumas aplicações, para limpeza e descarga, como desenvolver um meio 

eficiente de aproveitá-la, demandando menor tempo em sua manutenção? 

Estabelecendo um meio de armazenamento adequado, que possa recorrer aos processos 

gravitacionais, a água cinza pode ser utilizada seguramente em substituição à água 

potável para fins de descarga, além da limpeza de pisos e mesmo veículos.  

Objetivos 

 Favorecer a conscientização sobre o manejo adequado dos recursos hídricos, diminuindo o 

consumo de água e consequentes custos; 

 Propor e incentivar a implantação de sistemas autônomos de captação e utilização de 

águas cinzas; 

 Associar à proposta a exploração de águas pluviais. 

Metodologia 

Durante estudos em grupo sobre processos de captação de água aplicados na África 

com o nome de Warka Water e a crise hídrica enfrentada no Distrito Federal em 

2017, surgiu a proposta de se desenvolver um trabalho voltado ao melhor uso da 

água.  
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Apesar de o consumo dentro das cidades ser estimado entre 8 e 10% do consumo total, é 

possível também aí fazer uma redução, dando contribuição e exemplo para que os maio-

res consumidores (agropecuária e indústria) também procurem alternativas para redução 

do consumo da água. 

Partindo de uma consulta informal entre os familiares dos alunos, verificou-se que grande 

parte já faz, ainda que de forma precária, algum tipo de uso de água cinza, armaze-

nando em baldes ou tambores, geralmente destinando a limpeza de pisos ou calçadas.  

A proposta é de utilizar a água de forma mais consciente e econômica possível, porém de 

maneira não ficar constantemente monitorando a coleta e uso desta água, que é um dos 

principais empecilhos ao reaproveitamento. 

Tomou-se como principal fonte a máquina de lavar com capacidade para 8 quilos, que 

gasta em média 125 litros de água. A quantidade de água gasta em uma descarga é 

em média de 10 litros, ou seja, um ciclo de uma máquina de 8 kg gasta quase a mesma 

quantidade de 13 descargas, e com a implantação desse projeto, esses 125 litros de 

água cinza serão reaproveitadas. 

O sistema para esse reaproveitamento consiste em dois reservatórios onde no primeiro a 

água se acumula por gravidade, e em seguida é bombeada por um sistema automático 

para outra caixa posicionada em local mais alto, que alimentará a descarga também por 

gravidade. 

Os materiais necessários foram basicamente: 2 caixas d’água, canos, cola, 2 sensores de 

nível, 1 Arduino Nano® (com a devida programação, que pode ser feita mesmo por celu-

lar) e 1 bomba d’água. A ideia original desse projeto é uma adaptação para uma resi-

dência ou instalação já existente, mas pode também já ser pensado antes de começar a 

construção. Diferente de outros projetos já existentes, o projeto pensado permite que seja 

adaptado a qualquer tipo de descarga.  

A concentração necessária de cloro é entre 25 e 50 g/L, para evitar odores desagradá-

veis. O custo aproximado para a compra de 5L de cloro é de 15 reais. O custo total 

aproximado para a adaptação do sistema em uma casa é de 600 reais. 

Nos primeiros testes, verificou-se a necessidade de ajustar a placa protoboard que não 

estava segurando os fios, o que não permitia o sensor de nível dar sinal claro de maneira 

constante. Porém, com a correção da conexão pode-se verificar um funcionamento efici-

ente. A água era jogada de um reservatório próximo a “fonte” de água cinza e daí bom-

beada para um nível maior, onde, por gravidade e pressão, faz a descarga.  

A bomba só é acionada quando o nível superior está em defasagem de água e também 

há água no reservatório inferior. Assim, não fica funcionando sem água e não há necessi-

dade frequente de manutenção. 

Resultados 

O sistema autônomo mostrou-se eficiente para controlar o fluxo de água, contribuindo para 

armazenagem e manejo das águas cinzas. O fato de não ser necessário ficar fazendo cons-

tante manejo da água cinza durante sua geração, para armazená-la e utilizá-la, foi um gran-

de atrativo para adoção do projeto. 
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Embora não se tenha conseguido, por falta de autorização, implantá-lo numa 

escola, verificou-se a viabilidade de sua implantação em residências. E como 

verificado nas práticas populares, e nas conversas durante a etapa regional do 

Circuito de Ciências, há forte interesse, por parte de muitos, de implantar siste-

mas desse tipo. 

O sistema elaborado mostra-se como uma possibilidade de baixo custo que au-

xilia na redução do consumo de água. Sendo possível em pouco tempo de funci-

onamento do mesmo, ver resultados econômicos. Devido aos custos de manuten-

ção serem baixos, o projeto pode ser adaptado para praticamente qualquer 

casa. 

Considerações Finais 

Esse é um projeto de baixo custo, e quem tem uma grande economia no gasto de água 

potável. Se esse for adaptado em uma casa e seus moradores testemunharem os be-

nefícios, provavelmente outras pessoas também irão aderir. Acreditamos que em pou-

co tempo grande parte da comunidade pode vir a utilizar este método e assim diminu-

ir a quantidade de gasto de água pelo fato de se estar reutilizando a água cinza 

para descargas. Esse sistema foi pensado para ser executado de forma automática 

facilitando assim sua manutenção, com possibilidade de melhorias futuras.  
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Resumo 

O propósito desse trabalho é diminuir a desigualdade e cuidar do meio ambiente, por meio 

de uma odontologia sustentável em que a própria população seja capaz de produzir elemen-

tos de higienização oral, cuidando de sua saúde e do meio ambiente. Alunos do curso de Téc-

nico em Saúde Bucal da escola Cep Saúde de Planaltina, desenvolveram trabalhos em que 

produziram fio dental, creme dental e enxaguatório bucal com produtos naturais e de fácil 

acesso. Através de uma forma simples e eficiente para ser usado pela população, produzindo 

menos lixo e diminuindo a desigualdade. 

Introdução 

Por definição, Desenvolvimento Sustentável é aquele que atende às necessidades atuais sem 

comprometer a possibilidade de que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessi-

dades. Nas questões relativas à sustentabilidade, é preciso ter em mente três aspectos funda-

mentais: o ambiental, o financeiro e o social. 

A sustentabilidade na Odontologia implica em atitudes ecologicamente adequadas, que pre-

servem os recursos naturais e ações que sejam economicamente aceitáveis, valorizando o ser 

humano e oferecendo o melhor desempenho de seu trabalho, evitando gastos e perdas desne-

cessárias, e ainda estimulando o apoio aos programas de educação e promoção de saúde.        

Devido a isso, foi realizado um trabalho pela equipe de estudantes do curso técnico em saúde 

bucal com o intuito de mostrar para a população que ela é capaz de cuidar do meio ambien-

te e de sua saúde, produzindo seus próprios meios de higienização oral de forma natural e 

autossustentável. 

Problema 

Como conseguir um sorriso saudável de forma simples e autossustentável? 

Objetivos 

Diminuir a desigualdade e cuidar do meio ambiente, por meio de uma odontologia sustentável 

em que a própria população seja capaz de produzir elementos de higienização oral, cuidan-

do de sua saúde e do meio ambiente.  

Hipóteses 

Dentifrícios caseiros são uma ótima opção para quem quer começar a produzir menos lixo. Fio 

dental, pasta de dente e enxaguatórios bucais naturais são muito fáceis de fazer e mais sau-

dáveis. A odontologia também pode contribuir com o meio ambiente de forma sustentável. 

Justificativa 

Por não poderem comprar os produtos industrializados para cuidarem da saúde bucal de 

maneira suficiente a atender as necessidades diárias, os estudantes do curso de Técnico em  
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Saúde Bucal da escola CEP Saúde de Planaltina, desenvolveram o projeto que visou à produ-

ção de fio dental, creme dental e enxaguatório bucal com produtos naturais e de fácil acesso, 

para serem usados pela população. Essa ação, não apenas colaborou com a saúde bucal da 

comunidade, como também, com a diminuição do lixo, já que foram utilizadas matérias primas 

que antes eram descartadas. 

Metodologia 

Primeiramente foi realizada, pelos professores, uma pesquisa científica sobre o poder de abra-

são do bicarbonato de sódio, que acabou sendo usado em algumas receitas. Depois, os estu-

dantes da turma de saúde bucal da Escola Técnica de Saúde de Planaltina, distribuídos em 

grupos de 05, realizaram uma pesquisa na internet visando a produção caseira de dentifrícios, 

fio dental e enxaguatório. 

Após a pesquisa cada grupo escolheu uma receita de sua preferência e a realizou, seguindo os 

objetivos de ser um produto de baixo custo e fácil acesso. A fabricação foi executada e todos trou-

xeram seus produtos para serem experimentados e analisados pelos estudantes em sala de aula. 

Após essa etapa, foi realizada uma votação para elencar os melhores produtos tendo como 

referencial: gosto, custo e facilidade de execução. 

O fio dental foi produzido com a utilização dos fios do saco da batata, não apresentado ne-

nhum custo na sua execução. Já para o enxaguante bucal utilizou-se limão, canela em pó, mel e 

água quente. A pasta de dente caseira foi realizada de duas maneiras: uma utilizando a argi-

la branca, óleo essencial, sal marinho, sálvia ou tomilho, e a outra, mais simples, utilizando ape-

nas as cascas secas de laranja ou limão, bicarbonato de sódio e água filtrada. 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

Os estudantes ficaram muito empolgados com os produtos produzidos, pois poderão utilizar nas 

suas ações de prevenção e cuidados com a saúde bucal nas comunidades, combatendo a cárie 

e a doença periodontal com produtos de fácil produção e baixo custo. 

Contrapartida Social  

Fizemos muitas palestras com orientações sobre a higiene bucal para a comunidade local. Além 

disso, a produção dos produtos de baixo custo contribuiu consideravelmente nas ações de saú-

de bucal promovidas para a comunidade, cuja população tem dificuldade financeira para a 

aquisição dos produtos industrializados. 

Considerações Finais 

O projeto envolveu toda a turma do curso técnico em saúde bucal de forma muito motivadora. 

Não recebemos nenhum recurso do governo em nossas ações de prevenção da saúde bucal, 

porém, mesmo assim, conseguimos êxito.   
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Resumo 

O projeto visa a explanação conceitual e concisa das PANCS (Plantas Alimentícias Não Con-

vencionais), em especial a Tanchagem, a sua utilização como alternativa alimentar e como colu-

tório no auxílio da higiene bucal, demonstrando suas propriedades no controle da placa bacte-

riana, fator predisponente a cárie e a doença periodontal. Por conseguinte, foi realizada a 

etapa de apresentação da Tanchagem como opção alimentar e, após, a demonstração de 

cultivo, fabricação do colutório, e o modo de conservação do produto, como também as instru-

ções de uso. Ao final foram distribuídas as instruções impressas para a fabricação caseira. 

Introdução 

O trabalho está embasado no campo de pesquisa da Odontologia e Nutrição, uma vez que, traz 

questões pertinentes à melhora da saúde da população e contribui em grande escala no tocante ao 

número de pessoas beneficiadas com o projeto. O enfoque é a apresentação da Tanchagem como 

alternativa nos cuidados à saúde e a alimentação. Assim, o conhecimento das propriedades benéfi-

cas desta planta se faz necessário para que não se limite às áreas rurais. Segundo o Ministério da 

Saúde (Brasileiro), faz-se importante o resgate desse conhecimento, inclusive em áreas urbanas, 

tanto pelo seu valor histórico-cultural, como pelas informações do seu uso adequado. Dessa maneira, 

o objetivo do presente estudo foi identificar as principais formas de uso, de plantio e manejo da 

planta, assim como a produção de colutórios indicados no combate de doenças bucais, além das 

diferentes opções alimentar da Tanchagem. 

Problema 

As doenças bucais como a cárie e as periodontites ainda possuem grande prevalência na população 

do nosso país e são consideradas um problema de saúde pública. Fatores como o desenvolvimento 

econômico e social, o nível educacional, costumes, tradições, hábitos de higiene, alimentação inade-

quada e acesso restrito aos tratamentos odontológicos contribuem para o desenvolvimento dessas 

enfermidades. Em se tratando da alimentação inadequada é consenso que esta pode trazer conse-

quências diretas na saúde geral e bucal da população. Culturalmente, a alimentação humana é 

baseada em uma quantidade restrita de alimentos, situação agravada em países como o Brasil, com 

sérios problemas socioeconômicos, onde a alimentação é preferencialmente voltada para carboi-

dratos e seus derivados como a sacarose, sendo um dos fatores primários de desenvolvimento da 

cárie dentária. Contudo, alternativas a essa realidade têm sido apresentadas. As Plantas Alimentí-

cias Não Convencionais-PANCS surgem como uma importante mudança de paradigma no sistema 

de produção de alimentos, com uma maior integração à biodiversidade e com a cultura e tradição 

da população local. O termo PANC, se refere a todas as plantas que possuem uma ou mais partes 

comestíveis, sendo elas espontâneas ou cultivadas, nativas ou exóticas e que não estão incluídas no 

cardápio cotidiano. Com o propósito de difundir esta alternativa. 
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Objetivos 

 Difundir o uso da Tanchagem na alimentação; 

 Compreender o papel do colutório na saúde bucal; 

 Demonstrar os benefícios decorrentes da utilização do colutório na saúde bucal; 

 Ensinar a produção do colutório bucal, de maneira caseira, a partir da Tanchagem.  

Hipótese 

O desconhecimento, a falta de recursos e a negativa da importância de métodos auxiliares e 

alternativos no tocante a saúde bucal e a alimentação, são fatores que contribuem para a defi-

ciência em saúde da população.  

Justificativa 

Uma nutrição adequada significa consumir uma dieta balanceada, de forma que o corpo possa 

conseguir os nutrientes necessários para boa saúde e bem-estar elevando a qualidade de vida. 

Se a dieta é baixa nos nutrientes necessários ao corpo, a boca poderá ter maior dificuldade ao 

resistir às infecções. Além disso, uma dieta ruim pode levar a ter doença periodontal e cárie 

dentária. Alimentos com alto teor de carboidratos, açúcares e amido contribuem grandemente 

com a produção de ácidos nas placas que atacam o esmalte do dente. As Plantas Alimentícias 

Não Convencionais (PANCS) são todas as plantas que podem ser consumidas, contudo, como não 

são comercializadas comumente, permanecem desconhecidas de parte da população. A utiliza-

ção da Tanchagem com finalidade alimentar e medicinal é uma alternativa consolidada nos mei-

os científicos e é de extrema importância a difusão destes conhecimentos para a melhoria da 

saúde geral da população, principalmente a população de baixa renda, uma vez que esta plan-

ta é de fácil cultivo e com boa adaptação ao clima do Cerrado brasileiro. As preparações que 

dela originam são ricas nutricionalmente. Sua semente mucilaginosa diminui o LDL e auxilia no 

trânsito intestinal. A folha é diurética, anti-inflamatória, antidiarreica, expectorante, hemostática 

e cicatrizante. Suas folhas jovens, flores e sementes podem ser utilizadas tanto cruas como cozi-

das. Pode ser utilizada em bolinhos fritos, pães, refogados, molhos e saladas. Além disso, a Tan-

chagem possui atividade medicinal aplicada à Saúde Bucal como antinflamatório e antisséptico 

da cavidade bucal, podendo ser utilizada no tratamento de doenças periodontais agudas e 

crônicas, abcessos periapicais, aftas e herpes, e como preparação para cirurgias. Desse modo, 

justifica-se a importância desse trabalho apresentando a Tanchagem como alternativa alimentar 

e fitoterápica com ação na Saúde Bucal, sugerindo pratos à base da planta e um colutório casei-

ro com ação no controle da placa bacteriana, fator predisponente à cárie e doença periodontal. 

Metodologia 

A execução desse projeto ocorreu por meio das seguintes etapas: 1ª) Explanação feita pelos 

estudantes sobre os conceitos das PANCS( Plantas Alimentícias Não Convencionais), em especial a 

Tanchagem; 2ª) Apresentação da Tanchagem com seu valor nutricional e sua viabilidade na 

alimentação da comunidade local, por meio da exposição demonstrativa de opções de pratos à 

base da planta, e com a distribuição das receitas; 3ª) Explanação feita pelos estudantes sobre a 

importância do colutório na saúde bucal; 4ª) Demonstração do processo de plantio e cuidados 

com a planta, processamento, produção da tintura e do colutório, a partir da Tanchagem, e dis-

tribuição das instruções impressas para a fabricação caseira e a utilização do produto.  5ª) De-

monstração da cadeia produtiva da Tanchagem, com as seguintes informações: 

 Apresentação  da  Tanchagem  com seu  valor nutricional  e possibilidades  alimentares  
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através de sugestões de pratos à base da PANC; 

 Apresentação da Tanchagem com seu valor nutricional e possibilidades alimentares através 

de sugestões de pratos à base da PANC; 

 Demonstração da limpeza, secagem e conservação da parte medicinal da Tanchagem; 

 Descrição da importância do colutório na Saúde Bucal, apontando seus efeitos no controle da 

placa bacteriana formadora da doença periodontal; 

 Apresentação do modo de obtenção da tintura e colutório a base de Tanchagem; 

 Descrição da ação da Tanchagem na saúde bucal, indicações, contraindicações e modo de uso. 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

Acredita-se que os experimentos terão uma boa representatividade para a compreensão 

dos benefícios da Tanchagem com seu valor nutritivo e os benefícios para saúde bucal com 

a proposta de um colutório à base da planta. O projeto possibilitará que os estudantes se 

consolidem como agentes multiplicadores de saúde, influenciando na melhoria da saúde da 

comunidade local, atingindo, desse modo, os objetivos propostos.  

Contrapartida Social 

Devido ao baixo custo de confecção do colutório à base de Tanchagem, este experimento pro-

porcionará uma opção acessível e eficaz para uso do mesmo na saúde bucal da comunidade 

local, sendo uma importante contrapartida social do projeto. 

Considerações Finais 

A intenção futura do projeto é ampliar o conhecimento da população sobre outras plantas 

PANCS, incentivar a utilização, o consumo, e usufruir dos benefícios e, assim contribuindo para a 

melhora da saúde da população. 
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Introdução 

Como aponta Alvinco (2013), a EJA é uma modalidade de ensino como as demais modalida-

des que na esfera pública, são repletas de problemas. Entretanto, é uma modalidade ampara-

da por lei e voltada para os cidadãos que, por algum motivo, não foi garantido a integralida-

de ao acesso e permanência no ensino regular, e na idade apropriada. 

Uma das questões centrais do perfil dos alunos dessa modalidade é o trabalho. Percebe-se, 

portanto, que o cerne central de ações pedagógicas é o mundo do trabalho. Frigoto e Ciavat-

ta (2005) apud Alvinco (2013) nos chamam atenção quanto a uma análise em que os aprendi-

zes possam relacionar os conhecimentos adquiridos no desempenho de usas funções profissio-

nais, com ações desenvolvidas dentro do recinto escolar. Nesse mesmo contexto, as ideias de 

Vygotsky (2003) apud Alvinco (2013) quanto ao mundo do trabalho, se não propostos em sala 

de aula, poderão gerar jovens sem perspectivas futuras com relação à vida profissional e isto 

pode levar ao desinteresse e também a falta de estímulos. O Trabalho, portanto, é o eixo 

norteador que impulsiona os aprendizes a perceberem a necessidade da escola em suas vidas. 

 No meio rural o Agronegócio é o cargo chefe das ações de trabalho. Não se pode deixar de 

observar os elementos constitutivos, seja ele familiar, comercial e industrial, como ponto de 

partida. No entanto, os meios de produção sustentável traduzem a necessidade atual de ga-

rantia de recursos naturais a gerações futuras. 

Portanto, justifica-se a necessidade de um projeto que relacione o tripé: Ciências, Agronegócio e Susten-

tabilidade coadunados ao mundo do trabalho, para apresentação no Circuito de Ciências da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, cuja temática é “Ciências para Redução das Desigualdades”. 

Objetivos Gerais 

Despertar o interesse dos alunos pelas ciências naturais, pela investigação científica e contri-

buir para apropriação de conhecimentos de forma contextualizada utilizando a educação 

pelo mundo do trabalho como estratégia de ensino. 

Objetivos Específicos 

 Evidenciar o espírito cientifico, estimulando-os aos questionamentos para entender e explicar fenômenos; 

 Valorizar as etapas do trabalho em campo, relacionando o conhecimento popular ao conhe-

cimento científico; 

 Desenvolver o senso crítico, reorganizando os processos de interpretação frente aos fenôme-

nos apresentados; 

 Promover o raciocínio crítico nos ambientes do trabalho coadunados com os conhecimentos escolares; 

 Correlacionar as atividades escolares com o mundo do trabalho, desenvolvendo no educando forma-

ção mínima necessária para o exercício da cidadania, fornecendo-lhes meios para progredir no 

trabalho; 

 Promover a interação entre estudantes com a finalidade de reduzir as desigualdades no 

ambiente escolar; 
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 Perceber os fenômenos científicos no ambiente de trabalho; 

 Utilizar conceitos científicos básicos nas atividades cotidianas; 

 Compreender a importância do meio ambiente equilibrado atrelados aos meios de produção; 

 Ter conhecimento sobre preservação; 

 Valorizar o agronegócio como meio de produção;  

 Valorizar o agronegócio sustentável; 

 Valorizar o diálogo ; 

 Promover a redução do senso de desigualdades. 

Metodologia 

Da caracterização do Projeto 

O projeto, em questão busca uma abordagem qualitativa, conferida qualidade ao mundo do 

trabalho no recinto escolar. Na medida em que essa atividade é categorizada por pessoas ou 

grupos sociais. O Cerne do Projeto foi o de relacionar, compartilhar, descrever e analisar os 

conceitos prévios ligados à Ciências com os conceitos necessários ligados à Ciências. Portanto, 

uma tentativa de aprendizagem, proposta por Vygotsky, denominada zona de desenvolvimento 

proximal. No campo avaliativo o projeto possibilita realizar Observações Formativas, sem a 

necessidade de classificar, certificar ou selecionar. (Alvinco, 2013).  

Da construção do Projeto 

A realização do projeto se deu pela ação conjunta aluno-professor com ações em sala de aula e 

ações fora do ambiente escolar. 

A questão Problema 

Relacionar agronegócio e sustentabilidade, como eixo norteador, possibilita apropriação de 

conceitos científicos e reflexão das práticas laborais do trabalho aos alunos da Educação de 

Jovens e Adultos? 

Do grupo de Alunos 

Grupo de 8 a 10 alunos da Educação de Jovens e Adultos do 2º seguimento, matriculados no CED 

PADF que trabalham ou estão diretamente ligados a atividades cotidianas do agronegócio. 

Do número de Aulas 

Aproximadamente 6 aulas: 2 para definição dos grupos; 2 para apresentação das imagens e 2 

para seleção de produtos e construção do biodigestor e defensivos naturais. 

Das Etapas  

Cinco etapas são utilizadas na execução do projeto: 

Etapa 1 – Separação dos Grupos em Agronegócio e Sustentabilidade 

Etapa 2 – Registro de imagens vivenciadas pelos aprendizes (Agronegócio e Sustentabilidade) 

Etapa 3 – Apresentação em Sala de Aula das Imagens 

Etapa 4 – verificação de conceitos científicos apresentados pelos Grupos (Agronegócio e Susten-

tabilidade) 

Etapa 5 – Construção de Atividades Demonstrativas associadas aos Grupos. 

Do desenvolvimento das Etapas  

Nas ações e intervenções do professor dentro de cada etapa foi necessário a criação de dois 

grupos distintos a saber: 

Grupo do Agronegócio – Apresentação das imagens do agronegócio e Demonstração de produ-

tos do agronegócio: 

Grupo da Sustentabilidade – Apresentação das imagens da Sustentabilidade e Proposta para 

construção de biodigestor e defensivos naturais. 
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Da avaliação 

As observações formativas ocorrerão nos momentos de discussão, apresentação, construção e 

na própria apresentação no Circuito de Ciências. Foi realizada orientações, e otimizações das 

aprendizagens ao longo de todo o projeto. 

Construção e Demonstração 

01. Mini Biodigestor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. Construção de Defensivos Naturais  

77 

Projeto Mini Biodigestor 
Disponível em: 

http://emuc2015.blogspot.co
m/2015/07/mini-

biodigestor.html.  

Coentro (Coriandrum sativum L.) 
200g de folhas de coentro; 

2 L de Água 
Preparo 

Cozinhar as folhas de coentro nos 2 litros 
de Água e pulverizar nas plantas.  

Indicado 
Ácaro, pulgão e formigas. 

Alho (Allivium Sativum) 
3Cabeças de alho; 

1Colher Grande de sabão. 
Preparo 

Amassar as cabeças de alho e diluir em 10 litro 
de Água, adicionar o sabão e pulverizar sobre a 

planta. 
Indicado 

Para repelente de insetos, de carrapatos, fungos 
e nematoides 

 Leite e Cinza 
1,5 kg de cinza de madeira; 

1,5 kg de esterco fresco de bovino; 
1,5 kg de açúcar; 2,5 L de leite; 

100 L de Água. 
Preparo 

Misture os ingredientes, filtre em pano fino e 
pulverize sobre as culturas. Aplicar quando surgir 

a doença.  
Indicado 

Para fungos do pimentão, pepino, tomate, batata. 
Sem contraindicação para hortaliças.  

Aplicar no tomate a cada 10 dias e no café a 
cada 15/30 dias. 



Conceitos explorados: 

 

 

 

 

 

 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

Grupo Agronegócio 

A proposta foi a de levar em sala, com apresentação dos próprios alunos, imagens das locali-

dades em que a agronegócio se faz presente. As imagens, produzidas pelos alunos, retratam a 

realidade em que muitos estão inseridos. Um dos alunos trabalha diretamente em uma das 

fazendas que produz apenas produtos orgânicos. 

Conceitos explorados: 

O que são produtos orgânicos 

Adubos químicos (os NPK) 

Defensivos naturais e Defensivos Inorgânicos 

Controle Biológico 

Grupo Sustentabilidade 

O projeto evidenciou as atividades ligadas a sustentabilidade atreladas ao agronegócio. As 

imagens produzidas por um grupo de alunos, retratam a realidade de muitos estudantes que 

desempenham atividades em meios de produção dentro de uma concepção sustentável. Um dos 

alunos trabalha na fazenda Miunça cuja atividade é direcionada na produção sustentável. 

Considerações Finais 

Como bem aponta Alvinco (2013, p.165) “a Educação de Jovens e Adultos possui um potencial rico a ser ex-

plorado: o aluno trabalhador”. A opção pelo tema: Ciência, Agronegócio e Sustentabilidade surgiu pelo fato 

de que uma parcela significativa dos alunos trabalha ou trabalhou em algum momento de suas vidas, em ativi-

dades relacionadas ao agronegócio. Nessa perspectiva, um único projeto científico no ambiente escolar, será 

mais um meio de redescobrir e de fornecer novos olhares, em outras palavras, é a tentativa de reconstruir uma 

nova escola. Assim, o desinteresse dos alunos e a desarticulação curricular na EJA poderão ser ultrapassados, 

criando novas possibilidades.  

Nesse sentido, a educação do campo se apresenta como alternativa que possa garantir que pessoas 

ligadas ao meio rural tenham acesso a educação voltadas as atividades da vida no campo. Portanto, 

conforme aponta Freire (1979) apud Alvinco (2013) os atributos da educação do campo serão bases 

geradoras para uma melhor apropriação de conceitos. 

Na abordagem demonstrativa-investigativa, cabe a nós professores, planejá-las considerado o eixo 

norteador devidamente contextualizado, sem desvincular da proposta de Mortimer e colaboradores 

(2000) citadas por Alvinco (2013). Nesse contesto Alvinco (2013 p. 168) indica que,  

“os três aspectos do conhecimento da ciência podem ser componentes importantes na compreensão 

dos alunos. As inter-relações indissociáveis dos níveis fenomenológico, teórico e representacional, 

fornecem um enfoque ativo e relevante na apropriação do conhecimento pelo aluno”. 

Dessa forma, ao questionar, por exemplo, a produção do gás metano no biodigestor, os apren-

dizes não apenas foram capazes de abordar sobre o fenômeno em questão (base fenomeno-

lógica) mas, puderam explicá-lo apontando para representações simbólicas.  

Mini biodigestor Defensivos Naturais 

Fenômenos Químicos e Reações Misturas e tipos de misturas 

Decomposição da Matéria Substância e Princípio ativo 

Reciclagem Nomenclatura (nome científico) 
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Nesse aspecto, houve tentativas não só de sanar duvidas entre os alunos, quanto a explicações 

de fenômenos, mas também a de criar um ambiente dialógico que valorizasse a experiência 

dos aprendizes. 

A medida em que os alunos exploravam, compartilhavam e questionavam sobre determinado 

tema, como a própria relação entre agronegócio e sustentabilidade, era possível perceber que 

os objetivos do projeto eram alcançados. É evidente que o papel da ciência permeia qualquer 

relação em que o trabalho esteja envolvido, pois como é bem lembrado por Saviani (2007) 

apud Alvinco (2013 p. 46) “trabalho e educação são atividades especificamente humanas. Isso 

significa que, rigorosamente falando, apenas o ser humano trabalha e educa. 

Por fim, é possível, na ótica do próprio projeto, perceber que ensinar exige pesquisa; exige 

reflexão crítica sobre a prática; exige consciência do inacabado e que o educador possa sem-

pre criar novas possibilidades de ensino e esteja disponível ao pensar certo (ALVINCO, 2013). 

Agradecimentos aos Alunos do 2º seguimento do CED PADF: Jefferson, Evanílson, Fabiana, Ali-

ne, Saymon, Stella (diretamente envolvidos) e Edvanilton, Claudia, Guilherme, Igor, Danielle, 

Antônio, Lucas e Raquel (pelo apoio). 
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A Romã é um fruto origi-
nário do oriente médio e 
tem nome cientifico Puni-
ca Granatum pertencente 
à família Puniáceas. Ela 
é uma fruta antiga e 
exótica, tem fama por 
trazer bons fluidos e ser 
uma poderosa aliada da 

boa saúde.  



Introdução  

Voar Alto! começou pelo sonho do estudante Arthur Felipe Castro dos Santos, da turma PAAE 

(Programa Para o Avanço das Aprendizagens Escolares), de ser jogador de futebol ou melhor, 

goleiro e alçar voo para um dia ter uma vida melhor e proporcionar à mãe, segundo ele, um 

“monte de coisas legais porque ela “batalha” muito para me criar.” 

Ele é flamenguista, negro e sabe do preconceito racial sofrido pelos torcedores do time citado 

quando a torcida é chamada de “urubuzada”, e também pelo preconceito vivido pela própria 

mãe quando foi moradora de rua. 

O Projeto “Voar alto!” visa reduzir o preconceito racial que os torcedores passam ao serem 

comparados com o urubu. Conhecendo detalhes desta ave e mostrando sua importância para o 

planeta, acreditamos contribuir para essa reflexão e, ao mesmo tempo, preservar uma ave tão 

discriminada como urubu, que ao comer as carniças, contribui para sustentabilidade do meio 

ambiente do planeta. 

O Trabalho também faz um paralelo do urubu com o ser humano ao comparar a enzima presente 

no organismo da ave, que auxilia na digestão da carne morta (carniça), com as bactérias presentes 

no organismo humano, que auxiliam na digestão. Uma aplicação prática desses conceitos é o uso do 

probiótico Kefir que ajuda a manter o organismo com saúde, é de baixo custo e que qualquer pes-

soa pode fazer e vender para ter uma renda, diminuindo assim a desigualdade social. 

Objetivos 

 Estabelecer um paralelo entre a importância do animal, o urubu (símbolo do Flamengo), ave 

discriminada, com o sonho de superação do estudante da Escola dos Meninos e Meninas do 

Parque, Arthur Castro, de descendência negra, goleiro de futebol e Flamenguista; 

 Realizar pesquisa sobre o planar do urubu e as enzimas do sistema digestório da ave; 

 Identificar o maior jogador da historia do flamengo, Zico, que é branco; 

 Conhecer, por meio de experimento, a superior capacidade de voo dos urubus (planar nas 

correntes térmicas e sua importância para a sustentabilidade do planeta); 

 Relacionar o voo do urubu com o sonho do estudante; 

 Comparar a enzima presente no sistema digestório do urubu, que facilita digerir a carne mor-

ta, com o beneficio do Kefir (probiótico) para o corpo humano; 

 Apresentar texto instrucional do experimento Kefir; 

 Identificar os benefícios do probiótico Kefir para sustentabilidade humana. 

Hipótese 

 Todo flamenguista é negro e favelado? 

 Há discriminação em ser flamenguista? 

P R O J E T O  2 2  

V O A R  A L T O  

CRE: Plano Piloto 
UNIDADE ESCOLAR: Escola de Meninos e Meninas do Parque  
RESPONSÁVEIS: Nélia Mendonça Fonseca Melo e Viviane 
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 Urubuzada é pejorativo? 

 Consegue o urubu ficar no ar sem voar? 

 É possível provar o planar da ave urubu por meio do brinquedo vai-vem? 

 O ser humano possui no sistema digestório a mesma enzima que o urubu? 

 O que é Kefir e qual sua importância para o organismo humano? 

 O Kefir ajuda na digestão humana? 

 O que tem a ver o Kefir com a sustentabilidade humana e a diminuição da desigualdade social? 

Metodologia 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros e na Internet. 

Foi feito um protótipo de um urubu usando os seguintes materiais: papéis pretos e vermelhos; 

TNT preto e vermelho, ventilador, naylon, cola quente, cola branca; jornal, garrafa PET, arame, 

extensão,  barbante; tesoura. 

Foi produzido Kefir, e os materiais utilizados foram: leite de vaca, vidro transparente (de boca 

larga) com tampa perfurada, peneira, colher de plástico, recipiente de vidro ou plástico para 

colocar o Kefir peneirado, luvas, touca, copinhos. 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

O resultado esperado é que após a degustação do Kefir, as pessoas percebam os benefícios 

desse probiótico no organismo como por exemplo: que as leveduras (fermento) benéficas con-

trolam e eliminam as leveduras (fermento) prejudiciais presentes no corpo humano, ou que o 

Kefir sintetiza o ácido lático, e assim diminuem a intolerância a lactose e favorece o processo 

de digestão das pessoas que têm intolerância à lactose presente no leite de vaca. 

Em especial para os atletas (no caso o Arthur, que é goleiro) o Kefir sintetiza as vitaminas do 

complexo B aumentando a resistência à infecções, ativando o sistema imunológico, e restabele-

cendo a flora intestinal e todo sistema digestivo. 

Ressaltamos também que o Kefir não é comprado e sim doado por alguém que já o tenha, 

possibilitando a mãe do Arthur multiplicar o Kefir , acrescentando especiarias naturais para 

manter o filho saudável, bem como ser uma fonte de renda (sustentabilidade humana) para 

ajudar a realizar o tão sonhado desejo do Arthur Castro que é “voar alto” e “planar” como 

urubus . 

Considerações Finais 

Concluímos assim, que o urubu plana no ar e contribui para a sustentabilidade e preservação 

do planeta, e que o desejo do estudante em ser goleiro de futebol ou professor de Educação 

Física também é voar alto. Foi possível comparar a enzina presente no estômago do urubu com 

o probiótico que existe no Kefir, substâncias que auxiliam na digestão da ave e na digestão 

humana. O Kefir realmente possibilita a “renda” para a família do Arthur, e também serve de 

auxilio na saúde do próprio estudante, diminuindo a desigualdade social. AMBOS, O ESTU-

DANTE ARTHUR E A AVE URUBU ALÇAM VOO ALTO ! 

Referências 

Diversidade dos animais-Ciência em Foco-CTC NIGRO. Rogerio G-Ed Ática 

https://www.infoescola..ave 

www.avesderapinabrasil.com 

www.invivo.fiocruz.br 
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professores Escola de Meninos 

e Meninas do Parque. 

Exposição dos 
materiais 

produzidos. 



Objetivos 

 Difundir os conhecimentos na área alimentar, incentivando toda a comunidade a adotar 

pequenas mudanças nos hábitos alimentares, aproveitando mais intensamente todas as 

plantas que servem de alimento; 

 Promover uma maior integração dos estudantes nos trabalhos em grupo, buscando assim, a 

criatividade, o raciocínio lógico e a investigação científica em suas pesquisas; 

 Aplicar processos de sustentabilidade no dia a dia. 

Metodologia 

Foi feita uma saída de campo em busca de plantas não muito comuns na alimentação e que se 

pudessem ser utilizadas para elaboração de receitas. 

Para embasar a busca desses vegetais foi usado o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais 

(PANC) no Brasil (2014) 

As plantas foram colhidas, higienizadas e preparadas pela equipe. 

Os alunos apresentaram pesquisas sobre os vegetais e suas propriedades nutricionais e medici-

nais. 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

Como resultado final os estudantes apresentaram suas pesquisas, expondo os valores nutricio-

nais e medicinais de cada planta utilizada. Essa ação motivou a busca de novos hábitos alimen-

tares, utilizando algumas plantas não convencionais como alimento, pois são vegetais muito ricos 

em nutrientes. 

Considerações Finais 

Ficou certo que a partir desse trabalho, as pessoas tem mais uma opção para seguir uma ali-

mentação diferenciada, com olhar crítico em relação as suas escolhas, por um mundo mais sus-

tentável. Todos que assim vivenciarem essa experiência, podem dar continuidade em suas pes-

quisas e mudanças de hábitos. 

Referências 

KINUPP, V.F.;  LORENZI, H. Plantas Alimentícias Não-Convencionais  (PANC) no Brasil: guia de identificação, 

aspectos nutricionais e receitas ilustradas. Nova Odessa: Ed. Plantarum, 768p. 2014. 
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P R O J E T O  Á G U A :  A Ç Õ E S  I N O V A D O R A S  P A R A  

A  C A P T A Ç Ã O  E  D E S S A L I N I Z A Ç Ã O   
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CRE: Samambaia 
UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino  
Fundamental 312 
RESPONSÁVEIS: Clayton José de Cássio Lemes e 
Luciene Figueiró Marques 

Resumo 

O presente trabalho, desenvolvido com turmas do 3º Segmento da Educação de Jovens e Adul-

tos (EJA) do Centro de Ensino Fundamental 312 de Samambaia-DF, buscou analisar, com o auxí-

lio da química, os processos alternativos de obtenção de água potável por meio da dessaliniza-

ção da água do mar, através dos métodos de evaporação ou dessalinização térmica, osmose 

reversa ou invertida, destilação multiestágios e congelamento. Como resultado parcial, constatou

-se um maior envolvimento dos alunos com os conteúdos estudados ao associarem a teoria com a 

prática, além da percepção da necessidade de atitudes mais conscientes quanto ao uso racional 

da água. 

Introdução 

A água, segundo dados da Organização Mundial da Saúde – OMS (BRASIL, 2010), ocupa 

aproximadamente 70% da superfície do nosso planeta, porém desse total, 97,5% da água do 

Planeta Terra é salgada, restando apenas 2,5% de água doce (BRASIL, 1997). Da parcela de 

água doce, 68,9% encontra-se nas geleiras, calotas polares ou em regiões montanhosas: 29,9% 

em águas subterrâneas: 0,9% compõe a umidade do solo e dos pântanos e apenas 0,3% cons-

titui a porção superficial de água doce presente em rios e lagos (BRASIL, 2015). A água doce 

não está distribuída uniformemente pelo globo.  

Cientes da problemática da água, e de seus múltiplos fatores, o corpo docente do Centro de 

Ensino Fundamental 312 de Samambaia propôs no primeiro semestre de 2018 o Projeto Vida, 

que teve como temática a água, ação que gerou a realização de discussões acerca da possibili-

dade de dessalinização da água do mar e das águas salobras, que acabou culminando nas 

ações apresentadas nesse trabalho. 

Problema 

Diante da escassez de água doce disponível, tendo em vista que do total de água no planeta 

Terra apenas 2,5% da água não é salinizada de acordo com o Relatório Mundial das Nações 

Unidas Sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos (ONU, 2014), somada à crescente de-

manda por água impulsionada pela atividade agropecuária, pela indústria e pelo crescimento 

populacional, surgiu a necessidade de responder o seguinte problema de pesquisa: Quais alter-

nativas que se mostram viáveis diante da falta de água potável? 

Objetivo Geral 

A fim de responder à questão de pesquisa levantada, se constitui como objetivo geral do estudo 

analisar, com o auxílio da química, os processos alternativos de obtenção de água potável por 

meio da dessalinização da água do mar, através dos métodos de evaporação ou dessaliniza-

ção térmica, osmose reversa ou invertida, destilação multiestágios e congelamento. 
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Objetivos Específicos 

 Identificar a disponibilidade dos Recursos Hídricos. 

 Refletir sobre a necessidade de preservação dos Recursos Hídricos. 

 Debater processos alternativos de obtenção de água potável por meio da dessaliniza-

ção da água do mar. 

 Conhecer ações de dessalinização da água no mar no Brasil e no exterior.  

 Experimentar empiricamente processos de dessalinização da água do Mar. 

Hipótese 

Diante da escassez e do alerta da falta de água no futuro, a dessalinização da água do 

mar se torna uma alternativa viável. 

Justificativa 

Levando em consideração o total de água disponível do planeta Terra, apenas 2,5% é de 

água doce (dos quais 68,9% estão em geleiras, 30,8% em águas subterrâneas e apenas 

0,3% se encontram em lagos e rios), e que os outros 97,5% é constituído por água salga-

da, surge a necessidade de reflexão acerca de processos de dessalinização da água do 

mar, ação que vem sendo levado a cabo por governos de distintos países, incluindo o Bra-

sil, que instituiu o Programa Água Doce (BRASIL, 2004), e nesse sentido, justifica-se o de-

senvolvimento do presente projeto, que busca oportunizar aos estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos a experimentação, com o auxílio da química, os processos de dessaliniza-

ção da água do mar. 

Metodologia 

O presente estudo, realizado em turmas do 3º Segmento da Educação de Jovens e Adultos da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, foi idealizado a partir da proposta de um projeto 

intitulado “Projeto Vida” do CEF 312 de Samambaia. O projeto apresentou como tema geral: 

“Uso racional da água”. 

O estudo foi realizado em duas etapas distintas: Na primeira etapa, a fim de garantir apro-

fundamento teórico, os estudantes realizaram levantamento bibliográfico, buscando dados e 

informações acerca dos processos de dessalinização da água em livros, sites, revistas e em 

outros materiais que envolvem a temática. 

A partir dos dados levantados, cada turma debateu as formas do uso racional da água, e dentre as 

temáticas levantadas, chamou a atenção o debate realizado pela turma do 2º ano E, que se apro-

fundou nas formas de uso racional da água, abordando a seguinte temática: Ações inovadoras em 

captação da água (água do mar). Aspectos positivos e negativos, explorando para tanto os proces-

sos já estudados de dessalinização da água do mar, centrando-se nos seguintes processos: osmose 

reversa, evaporação ou dessalinização térmica, destilação multiestágios e congelamento. 

Em um segundo estágio, após a reflexão dos distintos processos de dessalinização, verificou-se 

a possibilidade de realizar um experimento para ser apresentado na exposição prática de 

trabalhos do “Projeto Vida”; mencionado acima, e que contou com a participação de todas as 

turmas de Educação de Jovens e Adultos do Centro de Ensino Fundamental 312 de Samambaia. 

Decidiu-se por fazer o experimento que representa a destilação multiestágios que será debati-

do na seção resultados. 
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Expectativa de Resultados ou Resultados  

A destilação multiestágios, embora seja a principal forma de dessalinização utilizada, para  

ser realizada em grande escala é um processo caro que demanda muitos recursos. No entanto, para 

fins didáticos, foi viável a realização da destilação simples como forma de dessalinização.  

Nesse processo, a água salgada adicionada no balão de destilação é aquecida até a água 

vaporizar, isso ocorre na temperatura de 100°C. A água uma vez aquecida desloca até o 

condensador, onde entra em processo de condensação. No processo de condensação o vapor 

de água entra em contato com a superfície do condensador que está na temperatura ambiente, 

e transforma-se em gotículas de água que é coletada no béquer em forma de água destilada 

(conforme pode ser observado na Figura 7). Nas usinas de dessalinização são adicionados os 

sais minerais na água destilada antes de ser utilizada como água potável. 

Ressalta-se que no desenvolvimento desse projeto a realização do experimento acima explici-

tado foi de relevante contribuição para a aprendizagem dos alunos. Durante a realização do 

experimento estes mostraram-se participativos e curiosos em desenvolver uma atividade que 

pode ajudar a solucionar o problema da falta de água no mundo. Por meio da prática do 

experimento, os alunos perceberam como é importante a comprovação científica dos fatos 

estudados. A manipulação dos objetos possibilitou a troca de conhecimentos e ideias entre pro-

fessores e alunos. A simples pesquisa dos processos de dessalinização ficaria sem significação 

se não houvesse a demonstração prática de que é possível a realização desse processo tão 

complexo, afinal, retirar o sal da água não é fácil. 

Perceberam ainda que, muitas vezes, os conteúdos da área de exatas, como a química, tornam

-se incompreensíveis por parte de muitos alunos porque se limitam à exploração do conteúdo 

dissociado da prática. Essa barreira na aprendizagem pode ser quebrada com a realização 

de experimentos como esses que aliam a teoria à prática com aplicações no cotidiano. Dessa 

forma, possibilitou-se que os alunos percebessem a relevância do conteúdo estudado e uma 

melhor compreensão e elaboração dos conceitos químicos. 

Após a realização dos experimentos, abriu-se uma roda de discussões e debates nos quais os 

alunos sentiram-se motivados a relatarem as observações feitas durante os procedimentos do 

experimento. Ampliou-se a visão que possuíam sobre a importância da preservação e valoriza-

ção desse recurso natural tão importante para a manutenção da vida de diferentes espécies, 

sobretudo a espécie humana. 

Os alunos compreenderam que o processo de captação da água do mar não é um processo 

simples de ser feito, porém é possível com investimentos financeiros e tecnológicos. Redobrou-se 

a consciência quanto ao uso racional da água e quanto a pequenas atividades que podem ser 

feitas cotidianamente para o uso racional da água. 

Contrapartida Social 

Como contrapartida social do projeto realizado, podemos destacar as reflexões que fo-

ram realizadas pelo corpo discente e docente acerca da necessidade de uso racional da 

água, tendo em vista a pequena disponibilidade de água doce para a crescente deman-

da, impulsionada pela agropecuária, pela atividade industrial e pelo aumento da popula-

ção, fazendo com que os envolvidos no projeto repensem seus hábitos. Também abriu de-

bates sobre as possibilidades de dessalinização da água do mar, dos seus custos impediti-

vos para muitos países criarem políticas de dessalinização em larga escala e dos passivos 

ambientais. 

87 



Considerações Finais 

Inserida no Projeto Vida, que envolveu o corpo discente e docente da Educação de Jovens e 

Adultos do CEF 312 de Samambaia-DF, que teve como temática  “Água: uso racional”, o pre-

sente projeto proporcionou o estudo de ações inovadoras para captação e dessalinização da 

água do mar proporcionou ao corpo discente e docente reflexões acerca do uso racional da 

água e das possibilidades de captação e dessalinização da água do mar, proporcionando 

aos alunos aliar a teoria trabalhada nas aulas de química com experimentos práticos, colabo-

rando com ações que oportunizam aprendizagem significativa. 

Os estudantes puderam entender sobre o processo de dessalinização, seus custos, seus passivos 

ambientais e os processos químicos envolvidos nesse processo, adquirindo assim novos conheci-

mentos, novas visões da problemática social da água, e melhorar a aprendizagem na discipli-

na de química. 
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Resumo 

O presente trabalho tem a intenção de explorar as possibilidades que uma horta comunitária 

urbana pode oferecer, desde a conscientização sobre o uso do solo para evitar o acúmulo de 

entulhos nesses locais, evidenciar as possíveis formas de gerar renda por meio da produção da 

horta - uma vez que a produção de hortaliças pode ser vendida e, assim, ter um auxílio na ren-

da para o sustento das famílias envolvidas -, até a minimização ou eliminação do uso de agro-

tóxicos no cultivo dos vegetais. Portanto, busca desenvolver o ser humano no sentido de capacitá

-lo a empreender e entender que o conhecimento pode ajudá-lo a superar dificuldades e modi-

ficar sua realidade. A escola mais uma vez demonstra seu papel perante a sociedade, o de 

incluir e trabalhar com práticas para reduzir as desigualdades socioeconômicas e, ainda, consci-

entizar sobre os impactos de nossas ações sobre o meio ambiente. 

Introdução 

Com os efeitos da globalização e do crescimento desordenado de cidades, o nosso planeta 

tenta nos alertar sobre como estamos abusando de sua disponibilidade de recursos naturais. 

Não por ser escasso, mas sim pela má gestão desses recursos tão preciosos para manutenção 

da vida, o que provoca grande desigualdade entre os habitantes da Terra. 

Atualmente, temos a fome como grande desafio mundial e, de acordo com um estudo publicado 

em 2016 pela Organização das Nações Unidas (ONU) a respeito da agricultura e alimentação, 

a produção de alimentos seria capaz de suprir toda a população atual da terra, mas que, dife-

rente disso, uma em cada nove pessoas no planeta ainda vive a realidade da fome. 

Preocupados com essa realidade, membros das nações unidas fizeram um levantamento de 17 

objetivos que as sociedades devem alcançar até 2030 para vivermos num mundo mais sustentá-

vel. Dentre os diversos temas, o Circuito de Ciências de 2018 coincide com o objetivo número 10 

como linha de pesquisa: Ciências para a Redução das Desigualdades. 

“A desigualdade global é um problema que requer soluções integradas. A visão estratégica deste 

objetivo se constrói sob o objetivo de erradicação da pobreza em todas as suas dimensões, na 

redução das desigualdades socioeconômicas e no combate às discriminações de todos os ti-

pos.” (Agenda, 2030.) 

Refletindo sobre esses aspectos, num tempo em que ter uma alimentação saudável é caro, come-

çamos a pensar em ações para mitigar esse problema e, inspirados pelos movimentos de agricul-

tura urbana que vem acontecendo por todo o mundo - como o movimento de Transitions Towns, 

criado pelo permacultor inglês Rob Hopkins, que visa transformar cidades em modelos sustentá-

veis e mais resistentes a crises externas, tanto econômicas quanto ecológicas, e movimentos mais 

próximos como a Horta Girassol, uma horta comunitária que funciona em São Sebastião - deci-

dimos então começar uma horta comunitária próximo a escola. 
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Outra abordagem do projeto foi inspirada em LOUV (2005), que afirma que nos centros urba-

nos brasileiros, as crianças passam 90% de seu tempo diário em lugares fechados o que impede 

o brincar em áreas livres. O contato com a natureza, em todas as etapas da vida de uma pes-

soa, é tão relevante que sua carência foi designada como Transtorno do Déficit de Natureza 

pelo americano Richard Louv, autor do livro “A Última Criança na Natureza”. Segundo ele, os 

impactos negativos na vida das criança que não se expões ao ar livre podem ser obesidade, 

depressão, déficit de atenção e hiperatividade. 

O envolvimento dos jovens na criação e na execução desse projeto de pesquisa ajuda a desen-

volver outras formas de inteligência humana além da cognitiva. Dessa forma, trabalhar conceitos 

de agricultura em um meio urbano desenvolve nos participantes ideias como um bom uso e ocu-

pação do solo, o manejo e o cuidado com a terra e com as pessoas, instigando o sentimento de 

pertencimento ao trabalho e incitando o pensamento científico. 

Problema 

O envolvimento dos estudantes na implementação de um sistema alimentício orgânico pode tra-

zer para eles e seus familiares noções básicas sobre ecologia e segurança alimentar? Pode ain-

da estimular a multiplicação dessa ação em outros ambientes fora da escola com o auxílio de 

um guia prático de economia colaborativa criado pela escola?  

Objetivos 

 Disseminar o conhecimento sobre agricultura urbana e economia colaborativa; 

 Confeccionar um guia de uso e ocupação de espaços públicos para a produção alimentícia; 

 Criar uma horta modelo. 

Hipóteses 

A comunidade do Incra 08 quando é integrada nas ações da escola, demonstra apoio e interes-

se, por isso os alunos manifestaram empenho na produção, confecção e conservação da horta 

modelo, utilizando o Centro Educacional Incra 08 como seu “quintal de obras”. A cultura do culti-

vo de hortaliça está presente na comunidade Incra 08 há várias gerações.  

Então, essa ação pode disseminar a ideia para todos os terrenos inutilizados dessa região, auxi-

liar as famílias que não tem condições financeiras de adquirir produtos orgânicos de qualidade 

e trazer um momento de integração para a vizinhança do Incra 08. 

Justificativa 

As hortas comunitárias urbanas já são uma realidade tanto no Brasil como no exterior. Esse movi-

mento já vem modificando a vida de várias famílias no estado de Santa Catarina e em outras 

partes do país. As hortas urbanas comunitárias se mostram como uma alternativa diferente de 

ocupação da cidade e trazem também uma nova forma de se pensar em economia utilizando 

horas de trabalho como moeda de troca para aquisição dos alimentos. Acredita-se que este 

movimento possa ser replicado em nossa comunidade e venha trazer influências positivas na vida 

dos envolvidos no projeto. 

Metodologia 

A partir de uma caminhada com os estudantes pelos arredores da escola, encontramos um lugar 

no muro lateral, de frente para um beco, que já possuía uma parte ocupada por uma horta 

particular em um terreno público, decidimos então utilizar a parte que estava ociosa do terreno 

para implantar o experimento e introduzir conceitos como: tempo de incidência do sol direto, 

disponibilidade de água e um local com potencial uso funcional. 
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Foi criado um questionário e um roteiro de pesquisa e ações dos grupos. Assim, definimos fun-

ções e demandas a serem cumpridas durante todo o processo, além do levantamento de quais 

materiais iríamos utilizar. 

Após essa etapa, foi decidido trabalhar de uma forma dinâmica: 4 grupos fixos (G1, G2, G3 e 

G4) que iriam fazer um rodízio semanal em 4 frentes específicas e essenciais para um bom 

desempenho do trabalho, sendo elas: Ação, Estudos, Organização e Registro. 

A frente de ação ficou responsável por transformar e implantar no espaço escolhido a nossa 

horta experimental, preparando a terra e desenvolvendo o design permacultural do ambiente. 

A frente de estudo, ficou responsável por pesquisar sobre a adubação orgânica, o design per-

macultural e a agricultura sintrópica. A frente de organização ficou responsável por recolher 

todas as informações e confeccionar a cartilha. A frente de registro ficou responsável por regis-

trar tudo que acontecer em todas as frentes, por meio de fotos e vídeos e produzir um relatório 

ao final do experimento. 

Todos os estudantes foram convidados a realizar pesquisas para agregar conhecimentos sobre 

fotoperíodo das hortaliças, adubação orgânica, épocas de cada cultura, sintropia, etc. Esse 

material foi usado para a confecção do manual de uso e ocupação de áreas urbanas para 

produção alimentícia. 

O projeto foi apresentado em um dia de vivência entre os estudantes e a comunidade escolar, 

que veio conhecer o trabalho desenvolvido pelos estudantes na escola, saber mais dos movimen-

tos de ações comunitárias que vem acontecendo e prestigiá-los no VII Circuito de Ciências. 

Expectativa de Resultados ou Resultados  

Foi criado um guia prático de como e porque implantar uma horta comunitária com produtos 

orgânicos, como preparar o terreno, opções de adubos, compostagem e técnicas de plantio, 

além de levantar todos os benefícios dessa prática, trazendo assim para eles e seus familiares 

noções básicas sobre ecologia, segurança alimentar e ainda estimular a multiplicação dessa 

ação em outros ambientes fora da escola. 

Após todo o processo, os estudantes estavam totalmente envolvidos, desenvolvendo funções bem 

definidas na manutenção da horta. Alguns responsáveis pela regagem, outros por recolher fo-

lhas e adubos nas redondezas da escola para manutenção da terra fértil, outros ainda perma-

necendo com a função de registro e levantamento dos dados.  

A comunidade foi convocada para participar da primeira fase da colheita e demonstrou satis-

fação, além de apoio para que a escola mantenha o projeto e leve adiante a ideia aumentan-

do a área produtiva do Incra 08. 

O projeto participou do VIII Circuito de Ciências, participando da segunda fase e alcançando o 

2° Lugar em projetos voltados para a área de Ciências Agrárias. 

Contrapartida Social 

O impacto social na vida dos participantes envolvidos e nos membros da comunidade local foi 

diretamente econômico e social, por se tratar de uma iniciativa de economia colaborativa, aon-

de o tempo de trabalho é convertido em itens adquiridos no dia da colheita, além de mostrar 

cada vez mais o papel da escola e o envolvimento da comunidade nessas ações. 

Considerações Finais 

O Centro Educacional Incra 08 foi a terceira escola a fazer uma parceria com o “Projeto Nosso 

Jardim”, que auxilia ambientes escolares na reformulação de seus espaços, trazendo ele-

mentos vivos da natureza, tecnologias sustentáveis de baixo custo, integração com os  
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conteúdos aprendidos em sala, auxílio no projeto de alimentação saudável, além de ser uma 

forma complementar na formação escolar. 

Por meio desse trabalho os alunos do 1° ano do ensino médio foram atraídos pelo tema de 

hortas comunitárias, e a curiosidade da turma se materializou na realização do projeto do Cir-

cuito de Ciências 2018 – Ciências para redução das desigualdades. 

Acreditamos que as pesquisas irão prosseguir e alcançar outras áreas e níveis, estando a escola 

à caminho de se tornar mais sustentável. O período de pesquisa e levantamento de dados para 

início do projeto também foi de suma importância para criação e fortalecimento de redes de 

contato entre escola e comunidade, através das quais poderemos viabilizar outros sistemas no 

“Projeto Nosso Jardim”. Desejamos que os saberes adquiridos no processo estejam presentes na 

mente, nos hábitos e no coração de todos os envolvidos. 
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Resumo 

O projeto consiste na produção de um sistema de irrigação com garrafas Polietileno Tereftalato 

(PET) por capilaridade. Esse mecanismo irá fornecer a quantidade de água necessária para 

abastecer um cano por meio do gotejamento pela tampa, e, por capilaridade, a água passará 

através do barbante conectado com o vaso da planta, montado com metade da garrafa PET e 

inserido nos “Te”, umedecendo a terra para cultivo da plantação.  

Introdução 

Ao longo da história a ciência agrícola tem buscado atender as necessidades e suprir as de-

mandas dos mais variados tipos de vegetações. Uma dessas demandas é a irrigação, aonde 

diversas definições do termo foram apresentadas. De modo geral, trata-se de um mecanismo, 

doméstico ou em grande escala, de fornecimento adequado de água às plantas para que essa 

demanda seja atendida e a produção vegetal seja satisfatória.  

A compreensão dos métodos de irrigação se faz necessária pois tal técnica não pode ser vista 

apenas como um mecanismo de fornecimento de água às plantas. Ela deve ser entendida para 

que seja utilizada de forma adequada afim de evitar desperdícios e que seus impactos positi-

vos e negativos sejam avaliados. Também deve ser entendida sob um viés social já que nas mais 

diversas comunidades essa atividade surge como uma prática de segurança alimentar, fixação 

do homem na zona rural, geração de empregos e melhoria das condições socioeconômicas das 

comunidades do campo. 

Os métodos de irrigação podem ser classificados em quatro tipos: superfície, aspersão, localiza-

da (microirrigação) e subterrânea. Cada um atende a uma determinada necessidade. A irriga-

ção por superfície ocorre sobre o solo, onde a água é transportada a pressão normal, ou seja, 

atmosférica e não pressurizada. Por aspersão, a água é aplicada na atmosfera por meio de 

jatos sob pressão, em que são utilizados dispositivos como orifícios, bocais e bicos aspersores. 

Na microirrigação a água é aplicada diretamente na área de interesse, ou seja, próximo às 

raízes. E a subterrânea a água é aplicada no subsolo perto do sistema radicular, isso para que 

perdas por evaporação, comum a outros tipos de irrigação, sejam evitados. 

A irrigação pode ser classificada ainda pelo ponto de vista financeiro, no qual é necessário 

equilibrar o custo/benefício da técnica com a produtividade e qualidade e, ainda, sob o aspec-

to social, em que espera-se que sejam asseguradas o alimento, a terra e melhores condições 

socioeconômicas para as comunidades do campo. 

No cenário da agricultura familiar no Brasil, é de suma importância que existam propostas de 

mecanismos de irrigação que sejam de fácil acesso e baixo custo, que possam otimizar o uso da 

água e que, ainda, tenham uma proposta ecológica de manejo. 

Dentre  os  vários  tipos  de  irrigação,  a  subterrânea  ocorre  por  meio  do processo de  
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capilaridade ou de ascensão capilar da água, por solos ou ainda por substratos. A irrigação 

por capilaridade pode trazer diversos benefícios, dentre eles a economia de água, o forneci-

mento de água diretamente na raiz das plantas, eliminação da evaporação e o escoamento da 

superfície, utilização correta de água para cada tipo de cultura, redução de custos e manuten-

ções. Além disso, sistemas de irrigação capilar possibilitam que a água seja reutilizada, tornan-

do-o vantajoso em relação a outros tipos de irrigação.  

Problema 

Em regiões rurais, onde a agricultura faz parte do cenário familiar, é importante que sejam 

disseminadas ideias e propostas que possam minimizar os impactos ambientais e financeiros. Em 

tempos de escassez de água, seu consumo deve ser feito de maneira mais consciente e que via-

bilize o cultivo de plantas e hortas para a subsistência da comunidade. Além da preocupação 

com a utilização dos recursos hídricos, a escolha da utilização de garrafas de Polietileno Teref-

talato (PET) tem como objetivo reduzir o descarte desse material no meio ambiente já que a sua 

produção cresce a cada ano, e consequentemente, são descartadas em lixões, aterros sanitários 

ou na natureza, apesar dos esforços na realização da reciclagem (de 51% em 2015). 

Objetivos 

Propiciar condições para que o estudante adquira conhecimentos básicos de irrigação e drena-

gem, a fim de aplicá-los de maneira racional e econômica em sua comunidade. 

Construir um sistema de irrigação caseiro por capilaridade utilizando garrafas PET e canos de PVC.  

Hipóteses 

Este projeto de irrigação traz como proposta a redução significativa do consumo de água no 

cultivo de plantas e hortas além de se tratar de um sistema de baixo custo, fácil construção e 

operação.  

Justificativa 

A Região do Rodeador, por se tratar de uma localidade rural, tem como comum a prática da 

agricultura. A escassez de água em determinados períodos do ano prejudica essa atividade e o 

racionamento de água que atingiu o Distrito Federal agravou ainda mais essa situação. Assim 

este trabalho traz como proposta a utilização de meios alternativos de irrigação, viáveis e de 

baixo custo, para favorecer a economia de água pelas comunidades do campo, além de trazer 

novas visões sobre o processo de irrigação para conservação e preservação de recursos natu-

rais, principalmente as nascentes. 

Metodologia 

A horta com garrafas PET utiliza um sistema de irrigação que consiste em fornecer água por 

meio de canos até atingir os barbantes e estes levam a água até a terra que se encontra em 

cada metade da garrafa PET inserida nos “Te”. A alimentação de água é feita na extremidade, 

por gotejamento da seguinte maneira: 

 Pegar 1 m de cano de 50 mm e marcar e cortar em 6 partes de 10 cm cada. 

 Lixar esses 6 pedaços. Cada pedaço vai servir de luva para conectar no “Te”. 

 Aquecer um dos lados de cano de 10 cm e encaixar em um dos lados do “Te”. 

 Passar cola do outro lado do cano de 10 cm que não foi aquecido para encaixar e colar na outra 

parte do “Te”. Depois de encaixado todos os “Te” teremos a estrutura de canos montados. 

 Em uma extremidade do cano coloca-se o joelho para receber a garrafa PET cheia de 

água e na outra extremidade veda-se o cano para a água não vazar. 
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 Em seguida cortar as garrafas PET ao meio e furar a tampa da garrafa 

 Pegar a parte da boca da garrafa para inserir o barbante através de um furo  

 Inserir a metade da garrafa PET que foi cortada com a boca virada para baixo dentro do 

canto “Te”. 

 Em cada metade dessas garrafas PET serão utilizadas pedras no fundo junto com terra para 

as mudas que serão cultivadas.  

 Montar a estrutura de canos e prender numa mesa com as abraçadeiras. 

Expectativa de Resultados ou Resultados  

A construção de um sistema de irrigação por capilaridade com garrafas PET permitiu que os 

estudantes compreendessem alguns conceitos tais como capilaridade, evaporação, umidade, 

cultivo e crescimento de plantas, bem como calcular diversos parâmetros como áreas geométri-

cas e volumes. Com tal sistema, é possível a construção de hortas verticais (fixadas em paredes), 

em cavaletes ou qualquer outro tipo de estrutura, mesmo em espaços limitados. Fenômenos que 

acontecem no vaso, como fotossíntese e crescimento das plantas foram estudados de forma 

ilustrativa. Os estudantes aprenderam sobre as aplicações e reuso de cada um dos constituintes 

deste sistema. 

Contrapartida Social 

A intenção é que esse sistema de irrigação seja utilizado na escola e na própria comunidade, 

envolvendo em sua confecção pessoas interessadas e até mesmo cooperativas de resíduos sóli-

dos e materiais recicláveis. Além disso, poderá contribuir para a preservação dos recursos hídri-

cos, aumento da produção de alimentos para consumo próprio, coleta de materiais recicláveis e 

a conscientização da importância da preservação do meio ambiente.  

Considerações Finais 

O sistema de irrigação proposto demonstra sua funcionalidade em todas as condições descritas 

neste projeto. Acima de tudo, trata-se de uma tecnologia social, ou seja, que potencializa a 

conservação dos recursos hídricos e consciência ecológica. Além disso, foi possível trabalhar 

diversos conceitos como capilaridade e agricultura. A construção artesanal deste sistema de 

irrigação torna-se de fácil acesso à comunidade e reutiliza materiais que seriam jogados de 

forma indiscriminada no meio ambiente, contribuindo assim, para a preservação do meio ambi-

ente.  
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Resumo 

As plantas produzem diversos componentes orgânicos divididos em metabólitos primários e 

secundários. Os metabólitos secundários são importantes para a adaptação e a propagação 

das espécies vegetais. São produzidos, por exemplo para sua autodefesa. Visando a produção 

de inseticida natural de baixo custo, foi testada a atividade inseticida da seiva de alface. 

Mudas de alface foram plantadas e colhidas com 7 dias de plantio. Suas raízes foram corta-

das e lavadas com 15 mL de água até que toda seiva fosse extraída, executando alguns cor-

tes a cada lavada. Os extratos foram aplicados com borrifador diretamente na face inferior 

das folhas de couve contendo pulgões. O processo repetido com mudas com 14 e 21 dias de 

plantio. Após a aplicação do extrato da seiva de alface nas folhas de couve, observou-se os 

pulgões se desprendiam da folha imediatamente. Decorridas 24 horas, verificou-se que não 

havia nenhum pulgão na folha. O mesmo resultado foi observado com alfaces com 45 dias de 

plantio (adultas). É proposto que, no momento da colheita para fins comercial, após o corte da 

raiz, a alface seja colocada em um recipiente contendo água, para que seja extraída a seiva. 

Assim, pode-se aplicar o extrato nas folhas de couve. 

Introdução 

As plantas produzem uma larga e diversa ordem de componentes orgânicos divididos em meta-

bólitos primários e secundários. Os metabólitos primários possuem função estrutural, plástica e 

de armazenamento de energia. Os metabólitos secundários, produtos secundários ou produtos 

naturais, aparentemente não possuem relação com crescimento e desenvolvimento da planta 

(VIZZOTTO, 2010).  

Os metabólitos secundários são, portanto, importantes para a adaptação e a propagação das 

espécies vegetais. Ao contrário dos metabólitos primários, como exemplo os carboidratos e os 

ácidos graxos, os metabólitos secundários não são necessariamente produzidos sob todas as 

condições. Como exemplo de metabólitos secundários, temos os alcaloides, os terpenos e os 

flavonoides (DE OLIVEIRA, 2015). 

Os metabólitos secundários, geralmente de estrutura complexa, baixo peso molecular, possuem 

atividades biológicas marcantes e, diferentemente dos metabólitos primários, apresentam-se 

em baixas concentrações e em determinados grupos de plantas. Já foram considerados como 

produtos de excreção do vegetal no passado. No entanto, sabe-se que muitas dessas substân-

cias estão diretamente envolvidas nos mecanismos que permitem a adequação do produtor a 

seu meio. Assim, despertam grande interesse, pelas atividades biológicas exercidas pelas plan-

tas em resposta aos estímulos do meio ambiente (PEREIRA, 2012). 

As plantas produzem substâncias de defesa sob duas formas, como substâncias constitutivas que 

repelem os herbívoros provocando toxicidade direta ou reduzindo a digestibilidade do tecido 

vegetal, e como substâncias induzidas, sintetizadas em resposta ao dano causado ao tecido  
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pelos herbívoros. Tais estratégias são capazes de prevenir um aumento do número de herbívo-

ros, embora exista um número reduzido de insetos capazes se adaptarem a uma determinada 

espécie vegetal; estas substâncias conferem à planta uma melhor capacidade reprodutiva, uma 

vez que os tecidos responsáveis pela fotossíntese são conservados (CORRÊA, 2007). 

Muitas vezes, apenas a produção de metabólitos secundários não é suficiente para a proteção 

da planta contra herbivoria, sendo utilizados inseticidas. Inseticidas são substâncias químicas 

utilizadas para matar, atrair e repelir insetos, sendo sua descoberta, isolamento, síntese, avalia-

ção toxicológica e de impacto ambiental um vasto tópico de pesquisas no mundo inteiro e que 

tem se desenvolvido bastante nas últimas décadas. A resistência adquirida e a poluição ambien-

tal, devido à aplicação repetida de inseticidas sintéticos persistentes, têm levado a um aumento 

no interesse por novos produtos químicos para o controle de pragas (VIEGAS JUNIOR, 2003). 

Sendo assim, novas substâncias são necessárias, portanto, para o efetivo controle de pragas, 

oferecendo maior segurança, seletividade, biodegradabilidade, viabilidade econômica e apli-

cabilidade em programas integrados de controle de insetos e baixo impacto ambiental. 

Problema 

Será possível a produção de um inseticida natural utilizando seiva de alface? 

Objetivos 

 Produzir um inseticida utilizando seiva de alface capaz de eliminar ou controlar o pulgão 

da couve. 

 Avaliar a atividade inseticida da seiva de alface. 

 Analisar custo/benefício da produção do inseticida. 

Hipótese 

A seiva de alface é capaz de eliminar pulgões das folhas de couve. 

Justificativa 

A resistência adquirida e a poluição ambiental, devido à aplicação repetida de inseticidas sin-

téticos persistentes, têm levado a um aumento no interesse por novos produtos químicos para o 

controle de pragas. Sendo assim, novas substâncias são necessárias para o efetivo controle de 

pragas, oferecendo maior segurança, seletividade, biodegradabilidade, viabilidade econômica 

e aplicabilidade em programas integrados de controle de insetos e baixo impacto ambiental. 

Visando a produção de inseticida natural de baixo custo, foi testada a atividade inseticida da 

seiva de alface. 

Metodologia 

Plantou-se mudas de alface das variedades roxa, crespa e americana, sendo três mudas de 

cada. Foi colhida uma muda de cada variedade no 7° dia após o plantio. Cortou-se a raiz da 

alface e lavou-se com 15 mL de água até que toda seiva fosse extraída. Repetiu-se a lavagem 

algumas vezes, executando alguns cortes, com a finalidade de extrair o máximo possível de 

seiva. Os extratos foram aplicados com borrifador diretamente na face inferior das folhas de 

couve contendo pulgões. O processo repetido com mudas no 14° e 21° dias após o plantio.  

Expectativa de Resultados ou Resultados 

Após a aplicação do extrato da seiva de alface nas folhas de couve com pulgões, observou-se 

que os mesmos se desprendiam da folha imediatamente. Decorridas 24 horas, verificou-se que 

não  havia nenhum  pulgão  na folha. Após  uma semana,  foi observado  que  as  folhas  
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ficaram com um tom de verde mais acentuado.  

O mesmo resultado foi observado com alfaces com 45 dias de plantio (adultas), prontas para 

serem comercializadas. 

Não foi encontrado nenhum artigo publicado nas plataformas Google Acadêmico e PubMed 

sobre o assunto. 

Acredita-se que a morte dos pulgões foi devido a presença de metabólitos secundário produzi-

dos pela alface com a finalidade de autodefesa, possivelmente, da classe dos alcaloides. 

Contrapartida Social 

Considerando o valor e a dificuldade de se produzir inseticidas naturais, visou-se uma metodolo-

gia mais acessível aos pequenos produtores. Assim, durante a colheita de alface com 45 dias de 

plantio para a comercialização, é possível colocá-las em um recipiente com água, após o corte 

da raiz, para coletar a seiva e aplicar esta em folhas de couve contendo pulgões. 

Considerações Finais 

Após todo o estudo, concluímos que é possível produzir um inseticida natural de nenhum custo 

adicional para aplicar em folhas de alface contendo pulgões. Propomos que, no momento da 

colheita, após o corte da raiz, a alface seja colocada em um recipiente contendo água, para 

que seja extraída a seiva. Assim, pode-se aplicar o extrato nas folhas de couve. Os testes reali-

zados foram apenas qualitativos. É necessário, ainda, estudos quantitativos. 
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Resumo 

Historicamente, o processo de colonização contribuiu para a desigualdade arbórea, pois os 

colonizadores viam as árvores como um meio para enriquecer as metrópoles. Isso nos trouxe 

várias consequências, como por exemplo, o aumento de temperatura, que além de nos trazer 

desconforto, pode acarretar ou aumentar o número de doenças na população brasiliense. Com 

esse projeto nós pretendemos esclarecer a população a respeito dessa situação tornando-a 

capaz de perceber como a diminuição arbórea pode nos afetar. Por se tratar de um assunto 

pouco abordado na escola nos sentimos motivados a mudar essa realidade e, graças aos di-

versos métodos utilizados, notamos que muitas cidades vivem o mesmo problema: a discrepân-

cia na arborização urbana. Um exemplo disso é a comparação entre o Recanto das Emas e o 

Plano Piloto, que são duas cidades que vivem realidades totalmente diferentes em relação a 

quantidade de árvores disponíveis. 

Introdução 

O processo de colonização e urbanização do Brasil, de forma geral, resultou na diminuição da 

população arbórea, pois os colonizadores viam as árvores como fonte de matéria prima para 

enriquecer as metrópoles transformando a madeira em objetos de consumo. Esses acontecimen-

tos do passado deixaram marcas como o aumento do efeito estufa (aquecimento global), que 

hoje é uma grande preocupação para muitos cientistas e ambientalistas. Houve também uma 

diminuição em espécies de plantas e animais devido a ações humanas prejudiciais ao ecossiste-

ma. 

Vários fatores fizeram com que a desigualdade arbórea existisse, e um dos principais deles foi 

a forma que as cidades foram projetadas. Algumas cidades foram desenvolvidas para 

“abraçar” o meio ambiente e evitar o conflito entre o meio urbano e o rural. Já outras cidades 

surgiram apenas com o fim de subsidiar as camadas mais desfavorecidas socialmente, logo, 

não foram arquitetadas para que o meio urbano se adequasse à população arbórea já exis-

tente no local, e praticamente todas as áreas verdes foram destruídas. 

Isso está nos trazendo consequências até hoje, é um exemplo é a temperatura. Lugares com 

menos arborização chegam a ter um aumento de até 4ºC na temperatura e sensação térmica. 

Isso causa um desconforto gigantesco para a população podendo, inclusive, trazer problemas 

respiratórios gravíssimos. 

Problema 

O que deve ser feito para diminuir a desigualdade arbórea entre as cidades? 
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Objetivos 

 Melhorar a qualidade de vida ao incentivar as pessoas a refletirem sobre desigualdade 

arbórea e sobre a importância das árvores para a manutenção da fauna e da flora; 

 Incentivar mudança na abordagem do tema no meio escolar, proporcionando relações entre 

os conteúdos estudados é o contexto dos estudantes; 

 Impelir o plantio de mais árvores e envolvendo os alunos para a conscientização e preser-

vação da natureza; 

 Auxiliar formação da criticidade cidadã de cada integrante do grupo, bem como da comu-

nidade escolar; 

 Impactar a comunidade a respeito do problema e tentar solucioná-lo por meio do plantio 

de árvores.  

Hipóteses 

Dado o seguinte problema surgiram algumas hipóteses: Por que algumas regiões possuem mais 

árvores que outras? Qual a causa da desigualdade arbórea? Não existe uma resposta defini-

da, porém, há algumas possibilidades, tais como: Mal planejamento das cidades, falta de in-

fraestrutura para acolher o meio ambiente de forma segura, e a tentativa de equilíbrio em 

regiões mais movimentadas por veículos. 

Justificativa 

A escolha do tema foi fundamentada em sua relevância e abordagem. De acordo com as pes-

quisas realizadas, constatamos que poucas pessoas falam sobre a desigualdade arbórea. A 

partir disso, visamos conscientizar a população acerca dos problemas desencadeados pela ação 

antrópica e por esta desigualdade, buscando evitá-la, ou ao menos, minimizar seus efeitos. 

Metodologia  

 Realização de diversas reuniões e discussões a respeito do tema; 

 Pesquisa bibliográfica para ampliação dos conhecimentos e assegurar a prática do projeto; 

 Encontros com o professor orientador para esclarecer dúvidas referentes ao desenvolvimen-

to do projeto; 

 Realização de pesquisas históricas (fotos e datas) para a criação de uma “linha do tempo”; 

 Utilização do “Google Earth” para comparar os mapas do Recanto das Emas e do Plano 

Piloto; 

 Pesquisa de campo com uso de questionário para pessoas na faixa etária de 30/40 anos 

na rodoviária de Brasília e com os estudantes voluntários do CED 104; 

 Verificação e análise das respostas dos questionários por meio de gráficos; 

 Plantio de mudas fornecidas pela senhorita Ana, participante ativa da comunidade do CEF 

101 do Recanto das Emas além de instruções sobre o cuidado com as mudas, como plantá-
las e a assistência necessária para sua manutenção. 

 Uso do método pré-socrático – pensadores da natureza – para discussão dos objetivos do 

projeto. 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

O projeto envolveu a comunidade do Recanto das Emas, que sofre com a desigualdade arbó-

rea. Para mudar esse cenário a situação foi exposta por meio de questionários e foram planta-

das  mudas de  angiospermas na cidade,  como a  mangueira  (Mangifera indica)  e  a  
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goiabeira (Psidium iguajava), árvores típicas da região. Outra ação decorrente do projeto foi a 

criação de um perfil na rede social “Instagram” chamado @plantemudasemude, com o intuito de 

expor diretamente ao público essas questões. 

Contrapartida Social 

Gerar informação na comunidade sobre um assunto que não é falado, fazendo com que, por 

meio desse conhecimento haja mais cuidado com o ambiente onde moram, conscientizando as 

pessoas a respeito da importância das árvores para a sociedade. 

Considerações Finais 

Apesar do surgimento de algumas boas ideias a partir do projeto e das práticas desenvolvidas, 

algumas questões, como poluição, má distribuição geográfica das árvores, desmatamento, entre 

outras, não foram totalmente resolvidas. Apesar disso foram geradas expectativas e convicções 

de que os hábitos conscientes concebidos por meio das práticas desenvolvidas poderão mudar a 

realidade da região e dos cidadãos que nela habitam. 
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Resumo 

Neste trabalho foi desenvolvido uma solução para conseguir ajudar pessoas a ficarem de pron-

tidão para qualquer emergência médica de maneira remota e simples. A caixa de remédio 

dispara um alerta na hora de tomar os medicamentos, e caso a pessoa não vá pegar os remé-

dios na caixa, um e-mail é enviado automaticamente para o responsável do paciente verificar 

o que aconteceu. Além disso, a caixa possui um botão de emergência que, quando acionado 

envia um e-mail para o responsável pedindo socorro. Sua utilização é mais prática do que 

fazer uma ligação telefônica para pedir socorro a alguém. 

Introdução 

Este trabalho apresenta uma solução para as pessoas que precisam de um acompanhamento 

para tomar seus medicamentos na hora certa. O trabalho foi idealizado, primeiramente, para 

ser utilizado por pessoas que necessitam de algum tipo de cuidado especial, seja ela idosa ou 

um portador de necessidades especiais, por exemplo. Contudo, a caixa também se aplica para 

todos que possuem dificuldade em lembrar de tomar os medicamentos. 

A caixa de remédios inteligente conecta o usuário ao seu responsável, independentemente da 

distância, via internet, e a depender dos acontecimentos, o responsável pode ser notificado 

para verificar a situação ou atender um pedido de socorro. 

Problema 

Como ajudar alguém que precisa de medicamentos, mas não se lembra de tomá-los? A ideia 

inicial deste trabalho foi construir um objeto que pudesse ser utilizado de maneira simples e 

fácil por pessoas que necessitam de algum tipo de cuidado especial, em relação ao uso de 

medicamentos nos horários corretos. 

Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho foi criar uma caixa de remédios que interaja com o paciente e 

seu responsável, via internet, de modo a: 

 Emitir um som de alerta avisando o paciente de que é hora de tomar seu medicamento; 

 Enviar notificação ao responsável via e-mail, caso o paciente não responda ao alerta; 

 Possibilitar a fácil utilização sem necessidade de um manual.  

Hipóteses 

A dificuldade de se lembrar de tomar medicamentos na hora correta requer atenção, pois 

muitos remédios agem perfeitamente ao se seguir à risca os horários da prescrição médica. 

Uma caixa de remédios interativa poderia solucionar esse problema? Tendo isso em mente, 

a equipe idealizou uma caixa que poderia ajudar o paciente a lembrar quando deve  

tomar seu medicamento. 
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Justificativa 

Atualmente, com toda a correria do dia a dia, é difícil lembrar a hora exata de se tomar re-

médios. Este trabalho foi desenvolvido para facilitar essa rotina e, principalmente, para àque-

les que pelo próprio problema de saúde não se lembram de tomar os remédios. 

Metodologia 

Foi pesquisado sobre programação do NodeMCU utilizando a mesma linguagem do Arduino 

(Brincando com Ideias, 2018), sobre como identificar os equipamentos eletrônicos, como funcio-

na, como programar o circuito utilizado, e como acessar dados do Google Planilha (Vida de Silício, 

2018). 

Utilizou-se um NodeMCU, sete potenciômetros, sete Leds, um botão, um LDR, um Buzzer, um CI 

74HC595, um CI 4013, um capacitor, um transistor, regulador LM7805 e resistores, tudo isso 

organizado para compor os equipamentos numa caixa de madeira. 

A caixa de remédio foi desenvolvida por etapas. O primeiro desafio encontrado foi criar um 

objeto bem fácil de ser utilizado. A maneira mais simples para criar o painel de configuração 

dos horários da caixa foi utilizando potenciômetros (Figura 1), desta forma qualquer pessoa 

será capaz de utilizar a caixa sem precisar de manual de instruções. 

A caixa ainda possui um botão de emergência para ser acionado em momentos críticos, para 

enviar ao responsável um pedido de socorro, através de e-mail.  

O funcionamento da caixa necessita de uma conexão wifi que é gerenciada pela própria cai-

xa. Caso ela não consiga se conectar a uma rede, ela entra em modo access point sendo possí-

vel a escolha da rede wifi e sua senha. Depois de conectada, a caixa acessa a planilha online 

(Figura 2) para obter as informações de e-mail, nome do usuário, e nome do responsável. 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

A caixa criada respondeu bem a todos os objetivos pretendidos. Conseguiu enviar em tempo 

real as notificações para o e-mail pré-definido, emitiu o alerta no tempo programado, poden-

do ser utilizada de forma prática e fácil.  

Contrapartida Social 

Este projeto poderá contribuir com a melhoria da saúde da sociedade, uma vez que a caixa de 

remédios pode abrir novos horizontes para pesquisas na área, visando novos mecanismos e 

ferramentas que auxiliariam a população no uso de medicamentos. 

Considerações Finais 

O uso da caixa de remédios inteligente irá facilitar a vida de pessoas que dependem de al-

gum tipo de medicamento.  

Durante a construção notou-se que a caixa ainda apresenta um potencial para, no futuro, reali-

zar outras tarefas adicionais, como: acender uma lâmpada, abrir um portão, acionar um irriga-

dor de jardim, entre outros. Além disso será possível utilizá-la como um contato no telegram, 

substituindo a função do e-mail, tornando a visualização das notificações mais rápida.  
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Resumo 

O desejo de realizar uma pintura no tanque de ferrocimento e na sala ecológica que estão no 

quintal da escola motivou a pesquisa sobre formas mais sustentáveis para essa empreitada. 

Assim iniciou-se o projeto da ECOTINTA no CED Agrourbano.  

Introdução 

Muitos moradores do CAUB I e dos arredores da escola possuem baixa renda e vivem em mo-

radias que necessitam de uma intervenção estética. Um ambiente visualmente harmônico contri-

bui com o bem-estar das pessoas e com a sua relação com o local. A ecotinta possibilita inter-

venção com baixo custo e facilidade de acesso. 

Problema 

A ecotinta é uma alternativa viável para a diminuição das desigualdades sociais e diminuição 

dos impactos ambientais? 

Objetivos 

 Apresentar a ecotinta como possibilidade de diminuição das desigualdades sociais. 

 Proporcionar um ambiente esteticamente agradável em busca de um bem-estar social. 

 Incentivar o emprego da bioconstrução com baixo impacto ambiental. 

Hipóteses 

É possível incentivar o uso desta técnica de biocontrução (ecotinta), a partir da produção de 

tinta da terra para pintura do tanque de ferrocimento e sala ecológica (no quintal da escola). 

Justificativa 

O alto custo das tintas convencionais, impossibilitam muitas pessoas a investirem na melhoria 

estética de suas moradias. As tintas convencionais são produzidas a base de petróleo que é um 

recurso não renovável, além de prejudicar a saúde. Baseado nesses problemas levantados, os 

alunos pesquisaram e fabricaram a ecotinta. Seu custo é menor e por não conter produtos deri-

vados desse combustível fóssil é atóxico, de acordo com as informações constantes na embalagem. 

Metodologia 

Coleta de terra e avaliação de suas cores; 

Testes com os pigmentos em vários tipos de superfície, tais como madeira, cimento e metal;  

Protótipos: casa de passarinho feita de madeira pintada com a ecotinta, vasos de plantas pro-

duzidos pelos alunos e adornados com a ecotinta. 

Inicialmente, os alunos fizeram uma pesquisa bibliográfica para elaborar uma apresentação 

oral em sala de aula. Depois, a turma foi dividida em grupos para coletar amostras de  
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terra e produzir a ecotinta para os testes na cerâmica que ficou exposto no ambiente externo 

para verificar a durabilidade. Cada grupo ficou responsável por pesquisar e testar característi-

cas da ecotinta, tais como: textura, tonalidades, técnicas de pintura, composição e pesquisa de 

mercado para comparar economicamente a ecotinta com as tintas convencionais.  

Durante a feira agroecológica realizada na escola no mês de junho de 2018, foi realizada uma 

oficina com a ecotinta para a comunidade, onde foi demonstrada o processo de produção e 

depois foi realizada uma prática de pintura no tanque de ferrocimento onde se criam peixes. 

Está previsto um mutirão para a pintura externa de uma bioconstrução na escola, a sala ecológi-

ca. Pretende-se também encontrar uma residência em que o proprietário permita a pintura do 

muro com a ecotinta. 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

Os alunos aprenderam que o ser humano sempre buscou o belo e que as cores influenciam as 

pessoas e o meio ambiente. Perceberam que é possível fabricar ecotintas com diversas tonalida-

des para proporcionar maior bem-estar às pessoas de uma forma menos agressiva ao ambiente 

e às pessoas. Aprenderam que é possível buscar alternativas economicamente mais acessíveis e 

obter resultados satisfatórios. Entenderam como o petróleo e seus derivados contribuem para a 

poluição e o desequilíbrio ecológico. Aprenderam a calcular áreas e a estimar o volume de 

ecotinta necessário para pintura. Compreenderam a teoria das cores. Estudaram conceitos de 

óptica relacionados a visão das cores. Perceberam a aplicabilidade do estudo do pH. 

Contrapartida Social 

A proposta deste projeto é desenvolver uma composição de ecotinta para a pintura de áreas 

externas que seja durável e de baixo custo, permitindo acessibilidade para todos. Após a for-

mulação, realizar oficinas para ensinar e divulgar a ecotinta na comunidade. 

Durante a feira agroecológica realizada na escola no mês de junho, foi realizada uma oficina 

com a ecotinta para a comunidade, onde foi demonstrada o processo de produção e depois foi 

realizada uma prática de pintura no tanque de ferrocimento onde se criam peixes. Está previsto 

um mutirão para a pintura externa de uma bioconstrução na escola, a sala ecológica. Pretende-

se também encontrar uma residência em que o proprietário permita a pintura do muro com a 

ecotinta. 

A ecotinta produzida por estudantes do CED Agrourbano também será utilizada para a confec-

ção de placas de sinalização de trilhas na Unidade de Conservação ARIE da Granja do Ipê que 

está próximo à escola. 

Considerações Finais 

As análises já realizadas foram: Durabilidade; Tipos de terra; Granulação da terra; Aderência 

em superfícies variadas; Secagem; Número de demãos necessárias; pH do solo; Análise econômica. 

A ecotinta tem mostrado boa durabilidade, pois não notamos alterações nas superfícies pintadas 

até o momento. Quanto menor a granulação melhor a textura da ecotinta. A ecotinta tem uma 

melhor aderência em superfícies mais porosas como o cimento. O tempo de secagem é maior 

que as tintas convencionais devido a maior quantidade de água em sua composição. Para uma 

pintura externa em parede de cimento, foram necessárias 3 demãos para um bom resultado. 

Os solos analisados apresentaram pH ácido, em torno de 6,4. Na análise econômica concluímos 

que a ecotinta é aproximadamente 286% mais barata, se tornando mais acessível para a comu-

nidade. A ecotinta é mais acessível e causa menos danos à saúde e ao meio ambiente,  
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sendo uma alternativa viável para a diminuição das desigualdades sociais e diminuição dos impactos 

ambientais. Até o momento, tem mostrado boa durabilidade na pintura de ambientes externos. 

A ecotinta é mais acessível e causa menos danos à saúde e ao meio ambiente, sendo uma alter-

nativa viável para a diminuição das desigualdades sociais e diminuição dos impactos ambien-

tais. Até o momento, tem mostrado boa durabilidade na pintura de ambientes externos. 

Referência 

Pinte sua parede com tinta de terra. Manual do mundo. https://www.youtube.com/watch?

v=jmoZMFZHpHQ Carvalho, A. F. (2009). Cartilha Cores da Terra. Viçosa, MG: UFV, DPS. 
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P R O J E T O  3 1  

A  I N C L U S Ã O  D O  D E F I C I E N T E   

F Í S I C O  E  V I S U A L   

CRE: Plano Piloto 
UNIDADE ESCOLAR: Centro Educacional Asa Norte – 
CEAN  
RESPONSÁVEL: Aline Silva Gomes 

Resumo 

O projeto pretende apresentar a pesquisa realizada por estudantes do CEAN acerca das con-

dições incompatíveis de infraestrutura da Unidade Escolar para que haja a plena inclusão de 

pessoas portadoras de deficiência física e visual no ambiente escolar. Também buscou-se per-

ceber qual era a percepção que a comunidade escolar tinha acerca da inclusão. Observou-se 

o desconhecimento acerca do assunto e a falta de convivência com pessoas com necessidades 

especiais. Ao logo da pesquisa, inferiu-se a necessidade de abrir diálogo na comunidade acer-

ca da inclusão do deficiente no ambiente escolar, bem como o melhoramento das relações entre 

os alunos. A pesquisa abre caminhos para avaliação da situação atual da unidade escolar e 

para tomadas de decisões que mitiguem a desigualdade social considerada sob esse viés. 

Introdução 

Inserir as pessoas portadoras de deficiência no ensino regular é de suma relevância para a 

inclusão social. Do mesmo modo, garante-se que elas tenham as mesmas oportunidades e que 

se sintam acolhidos pela sociedade e pelo ambiente escolar. No entanto, é necessário que haja 

adequação dos espaços para a recepção seja realmente favorável para a inserção desse 

público. O projeto expõe problemas, apresenta dados e aponta soluções viáveis, com a finali-

dade de que se torne mais que uma compilação de ideias e se atualize em ações positivas e 

demonstre que a comunidade Centro de Ensino da Asa Norte – CEAN está disposta a fazer a 

diferença para reverter o quadro de desigualdades sociais consideradas nesse aspecto. 

Problema 

Como ajudar o CEAN a se tornar uma unidade escolar adaptada para pessoas portadoras de 

deficiência física e visual? 

Objetivos 

Especular meios de como diminuir a desigualdade social no ambiente escolar, demonstrando 

como seria a escola ideal para deficientes físicos e visuais. 

Hipóteses 

 Os alunos agem de forma diferente ao vivenciar a pesquisa, ao conhecer, e também durante 

a convivência com as diferenças na realização do projeto de pesquisa; 

 A administração toma alguma providencia a fim de melhorar a infraestrutura escolar para a 

inserção de deficientes físicos e visuais. 

Justificativa 

Visando a participação dos alunos nesta caminhada, conscientizando-os sobre questões que 

permeiam as pessoas portadoras de deficiência, o assunto aproxima e desperta em cada aluno 

a vontade de questionar como poderiam ajudar o CEAN a ser uma escola adaptada. Ao re-

fletir como a escola pode ser mais inclusiva para todos e como se pode criar laços  
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afetivos para diminuir a dificuldade que os alunos têm em interagir entre si, surge a vontade de 

ajudar. É necessário que a comunidade tome conhecimento sobre o que é o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, porém o acervo de livros sobre deficiência física e visual é quase nulo na biblio-

teca da unidade escolar em questão. De acordo com a pesquisa feita do dia 28 de maio de 

2018, 41% das pessoas entrevistadas não sabia o que era o estatuto; introduzi-lo na biblioteca 

da escola poderia, juntamente com ações positivas de conscientização, diminuir o desconhecimento 

e melhorar as relações construídas na comunidade escolar. Existe, ainda, a necessidade da padro-

nização das escolas e dos seus arredores segundo a Norma Brasileira ABNT NBR 9050.  

Metodologia 

A metodologia adotada para o trabalho consistiu em pesquisar acervo bibliográfico e obser-

var o cotidiano a fim de tomar decisões de âmbito prático. A entrega de panfletos com infor-

mações sobre as deficiências para a comunidade obteve um retorno positivo. A comunidade se 

mostrou interessada e algumas pessoas questionaram acerca de como poderiam ajudar. 

Foi feita uma pesquisa de campo nas escolas de ensino especial, quando servidores e alunos foram 

entrevistados. Observou-se que a equipe é altamente preparada, a escola é bem equipada. Apa-

rentemente o único déficit da escola é a falta do convívio social entre os alunos regulares. 

De acordo com a pesquisa feita na comunidade, poucas pessoas estudaram com algum defici-

ente físico ou visual em escola de ensino regular, ou, ainda, estabelece algum tipo de contato. 

A pesquisa foi realizada considerando um público mais velho, o que leva a inferir que não 

houve tantas mudanças ao se considerar um público mais jovem. Na pesquisa foi perceptível 

que as pessoas acham muito importante a inclusão do deficiente na sociedade, mas existem 

falas que apontam para a presença de alguma dificuldade de acessibilidade. Quando se 

questionou sobre como se poderia ajudar a mitigar esse impasse, apresentou-se a controvérsia 

de que pouco mais da metade julgou-se contribuinte para a inclusão. 

A pesquisa feita na turma do 2ª Série do Ensino Médio mostrou que boa parte dos alunos regu-

lares não tem contato e não possuem afinidade com os alunos especiais. A evidência da falta 

de contato entre ambos os alunos aponta para a necessidade de alguma tomada de decisão 

para sanar esse tipo de desigualdade. Na pesquisa também foi constatado que o CEAN não 

poderia acolher alunos com a deficiência visuais e físicas. Os alunos participantes do projeto 

leram mais sobre o assunto puderam perceber nos arredores da escola a falta de infraestrutu-

ra, os desníveis no piso, os semáforos sem alerta auditivo, a falta de tapetes táteis, etc. 

A administração alegou que houve a deterioração do asfalto e que não há recursos para a 

manutenção e que o alerta auditivo está em manutenção. Na pesquisa realizada no ambiente 

escolar se pode verificar quais mudanças deveriam ser realizadas. A fim de demonstrar o ideal 

explorado pelo grupo de pesquisa, foi e projetada uma maquete de uma escola adaptada. É 

importante frisar que a maioria dos materiais utilizados para a confecção da maquete adveio 

de materiais reciclados, visando a sustentabilidade e economia. 

Expectativa de Resultados ou Resultados 

Espera-se é atingir a conscientização dos alunos, da comunidade escolar e do poder público a 

respeito de tais problemas que permeiam a vida das pessoas portadoras de deficiência, bem 

como no menor tempo possível abrir vagas para deficientes físicos e visuais nas escolas regula-

res. Abre-se o diálogo no qual se considera que a escola deve proporcionar mais atividades 

que interliguem alunos com ou sem deficiência com a finalidade de diminuir essa exclusão soci-

al. Os resultados já obtidos foram a maior interação entre os alunos especiais e alunos regula-

res e o despertar da curiosidade acerca do assunto. 

 112 



Existiu uma expectativa de que durante a apresentação do projeto nas etapas Local, Regional e 

Distrital do Circuito de Ciências da Rede Escolas Públicas, acontecesse maior assistência dos re-

sultados da pesquisa, propiciando, desse modo, o despertar a vontade de agir por parte da 

comunidade. Foi notória a preocupação e integração dos estudantes durante a mostra já feita, 

assim a pesquisa abre caminhos para reavaliar os números e as experiências proporcionadas 

pela vivência com a temática abordada. Espera-se que o CEAN possa adequar a infraestrutura 

e que haja atitudes inter-relacionais mais interessantes entre os alunos. 

Contrapartida Social 

No projeto foi fundamental a participação da comunidade. As pesquisas realizadas com a co-

munidade foram de grande relevância. Conforme as pessoas eram entrevistadas, foi apresenta-

do um pouco de conhecimento sobre o tema. O fato de surgir conversa acerca da temática du-

rante a entrevista, fez com que algumas pessoas da comunidade demonstrassem interesse em 

entender mais o que era o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o porquê da pesquisa e por que 

era importante uma pessoa especial estudar no mesmo ambiente que um estudante regular, por 

exemplo. Constatou-se o despertar de interesse da sociedade. A panfletagem também foi consi-

derada um grande sucesso, uma vez que o interesse por parte da comunidade pode ser desper-

tado conjuntamente com um material físico que pode ser usado para pesquisa por parte de 

cada um. Deste modo, inferiu-se que não se poderia mensurar qual seria o alcance que esse a 

tratativa da temática junto à comunidade teria.  

A expectativa é que dentro de alguns anos o CEAN possa abrir vagas para deficientes físicos e 

visuais. Sendo assim, garantir seu lugar como escola inclusiva e todos os sentidos. 

Considerações Finais 

A continuação do trabalho é essencial para cumprir a essência do projeto que é diminuir a desi-

gualdade social. Para que dê certo é necessário que continue os incentivos aos alunos; constante 

reparo nas infraestruturas; apoio do governo, como um maior rigor fiscal e o apoio dos alunos. 

Depois das apresentações públicas do trabalho desenvolvido, os alunos pretendem analisar os 

resultados outra vez considerando as experiências obtidas. Pretende-se fazer novas pesquisas e 

comparar novos números com os anteriores. Aponta-se que, uma vez que haja a introdução dos 

alunos nos ciclos sociais da escola, e, se as interações estiverem maior que no dia em que a pes-

quisa foi feita inicialmente, é necessário dar andamento ao projeto visando mostrar as melhorias. 

Caso não seja demonstrado saldo positivo, há a necessidade de buscar outra forma de procurar 

tal inclusão. 
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escolas seria 
uma medida 
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pessoas com 
necessidades 
especiais e mobi-
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CRE: Paranoá 
UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Médio  01 
RESPONSÁVEIS: Adsney dos Santos, Douglas Cezario 
Cury e Izabelly Brigagão de Freitas 

Resumo 

O trabalho foi realizado no CEM 01 do Paranoá com intuito de mostrar novas tecnologias em 

habitações populares. A pesquisa foi feita por alunos de três terceiros anos do noturno e instruí-

da pelos professores orientadores. Foi possível observar que a impressora 3D e sua utilização 

na construção civil traz inovações tecnológicas como: a redução de materiais desperdiçados e 

redução de custos. Nesse sentido, a utilização dessa nova tecnologia traz uma perspectiva 

positiva para uma redução do déficit habitacional, pois a oferta de uma moradia digna e 

barata revoluciona o mercado da construção civil. 

Introdução 

A falta de moradia digna, essa compreendida do mínimo necessário de um local que propicie 

conforto, abrigo e segurança para a condição humana, expõe para o mundo as consequências 

da desigualdade social que reverbera diretamente na qualidade de vida das pessoas. Desde 

a Declaração dos Direitos Humanos, o direito à moradia tomou robustez em nosso país e aca-

bou por ser incorporado na legislação nacional no ano de 2000, impondo à sociedade e ao 

Estado responsabilidades no atendimento ao déficit de moradias no país, principalmente das 

famílias de baixa renda, as quais se encontram em situação de vulnerabilidade. 

Sabe-se que a construção de milhões de unidades de moradias populares demanda grande 

aporte de recursos financeiros e tempo. Diante disso, são necessárias estratégias efetivas para 

otimizar os programas de moradias. Para tanto, é preciso fazer uso das melhores práticas de 

construção de moradias populares, principalmente da moderna tecnologia, aliando-a as solu-

ções ecologicamente sustentáveis e às medidas protetivas ao meio ambiente. 

Surge daí a questão de como reduzir as desigualdades sociais utilizando-se da ciência. A mo-

dernização do processo produtivo, em todos os ramos imagináveis, nos aponta um norte: O 

fazer do melhor jeito possível, utilizando e reutilizando os recursos materiais necessários sem 

desperdícios e com o menor gasto de tempo e energia, incluindo-se aí o retrabalho, define 

exatamente a postura da revolução industrial da 4ª geração que vivenciamos nesta época. 

Estamos diante da era das máquinas livres, autônomas, cridas para a produção com a menor 

interferência humana. São sistemas inteligentes capazes de planejar e realizar tarefas de for-

ma automática, com maior velocidade e precisão, muito mais acuradas que a humana. 

Inserida nesse contexto, a inventividade do homem nos remete à possibilidade do possível. O 

professor Behrokh Khoshveis, da Universidade do Sul da Califórnia, utilizava a impressora 3-D 

para produzir moldes para a indústria quando observou o trabalho da vespa do oleiro constru-

indo o próprio ninho com camadas após camadas de barro. Ele percebeu que a máquina que 

utilizava poderia ser adaptada para a construção de casas populares e passou a se empe-

nhar no desenvolvimento da tecnologia. 
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Uma década depois, o mundo é surpreendido com uma máquina capaz de imprimir-construir 

uma casa de 130m², em 20 horas, a 10% do custo de uma construção convencional, utilizando 

uma massa composta de cimento e vidro moído reciclado. Vários materiais reciclados, depois 

de granulados, podem ser incorporados à massa, como fibras vegetais, restos de obras, plásti-

cos e tantos outros. O significado da criação de Khoshveis para a construção civil é a revolução 

no modo de se construir casas que veio para ficar. Isso definitivamente chamou a atenção do 

grupo de alunos do 3º ano e motivou a presente pesquisa. 

Problema 

Qual as vantagens do uso da impressora 3D? 

Objetivo 

Apresentar como os avanços do desenvolvimento da impressora 3D demonstra o papel da 

ciência para redução das desigualdades, além de sistema ser um economicamente vantajoso e 

possui impactos ambientais reduzidos durante o processo de construção. 

Objetivos Específicos 

 Apresentar as novas tecnologias aplicadas na construção de casas populares. 

 Demonstrar a viabilidade econômica da utilização da impressora 3-D na construção de casas 

populares. 

 Sugerir a prospecção de novos mercados de trabalho e de consumidores de casas construí-

das com a impressora 3-D. 

 Difundir condutas sustentáveis no processo construtivo. 

Hipótese 

 A utilização da impressora 3-D na construção de casas populares irá influenciar na redução 

da desigualdade social no país. 

 A redução do tempo de entrega e dos custos da moradia, em função da utilização da im-

pressora 3-D na construção de casas populares, irá possibilitar o atendimento efetivo à de-

manda por moradias no país. 

 Os novos mercados de trabalho e de consumidores de casas construídas-impressas e conse-

quente cadeia de suprimento criada irão incrementar o desenvolvimento da indústria nacio-

nal e os cursos de mão de obra especializada voltada à nova tecnologia. 

 Redefinições das condutas sustentáveis no processo construtivo de habitações populares, 

gerando o reconhecimento do valor de materiais recicláveis. 

Justificativa 

Pode-se se inferir que a diminuição da oferta de trabalho poderia ser o lado negativo do uso 

da impressora. No entanto, a priori, o que se deve considerar no trabalho desenvolvido é a 

hipótese vantajosa de que com a impressora 3D se pode facilitar e popularizar o acesso à 

moradia de qualidade. Dada as pesquisas desenvolvidas na atualidade, essa tecnologia vem 

se desenvolvendo e se mostrando uma opção, barateando o custo de desenvolvimento e apon-

tando rumos futuros para a popularização de seu emprego. Uma impressora de pequeno porte 

custava cerca de 30 mil reais, atualmente esse custo já diminuiu para 6 mil reais. 

A automação da produção já provou as vantagens que tem: primeiro na indústria eletrônica, 

depois na indústria automobilística, vieram os centros logísticos de distribuição de mercadorias 

por  influência do comércio virtual e não parou mais. Isso indica que o jovem que ainda irá  
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ingressar no mundo do trabalho deve reconhecer a necessidade de especialização em tarefas 

inerentes a um mercado requerente de novas e tecnológicas profissões. 

Diante disso, a relevância da escolha do tema dessa pesquisa para a sociedade está inserida 

na dinamização da construção de casas populares utilizando-se da tecnologia de impressão-

construção de casas populares com a impressora 3-D e seus reflexos na economia do país, possi-

bilitando a redução das desigualdades sociais fazendo uso do desenvolvimento da ciência. Ou-

tra razão é que para o curso de ensino médio, incentiva novas abordagens cientificas ao tema, 

fato que possibilita a clarificação dos conceitos poucos ou ainda não estudados. 

Do ponto de vista pessoal, este estudo configura motivação de desenvolvimento intelectual para os 

alunos pesquisadores, refletindo nas suas ações, no aprofundamento e na ampliação das tarefas 

diárias de estudo, além da aproximação do contato com a produção e registro do fazer cientifico. 

1. As novas tecnologias aplicadas na construção de casas populares. 

Os avanços da tecnologia da impressora 3-D e sua aplicação na construção de casas vislumbra 

uma revolução na indústria da construção civil como um todo. Posto que, reduz os custos de pro-

dução, possui uma tecnologia que geram poucos e reaproveita outros resíduos gerados e exige 

menor número de mão de obra quando comparada a outros processos construtivos . 

A impressora 3-D já é utilizada na execução de casas simples e edifícios, contudo, ainda há no 

mercado uma divergência de opiniões quanto à melhor aplicação da impressora na construção 

civil, No Brasil, a falta de regulamentação do uso e de normas técnicas ainda causa percalços 

para a plena utilização da tecnologia. Devido às experiências no setor e a rápida evolução da 

técnica, a impressão de concreto merece atenção como candidata a baratear e acelerar a cons-

trução de habitações de forma geral. 

2. A viabilidade econômica da utilização da impressora 3-D na construção de casas populares. 

Estima-se que 40% dos custos da construção de casas, hoje, no Brasil, são referentes aos desper-

dícios de materiais e ao retrabalho. Muito disso em razão da falta de planejamento e conheci-

mento e da utilização de técnicas adequadas. Nos últimos anos, as grandes construtoras nacio-

nais têm priorizado esforços no tocante a se evitar ao máximo perdas por ineficiência. 

Nesse sentido, a utilização da impressora 3-D na construção civil vem ao encontro do novo com-

portamento do mercado. Assim, a produção de todo o entulho produzido no canteiro de obras, 

depois de granulado, poderá ser reutilizado na impressão de novas unidades, reduzindo os 

custos com argamassa. Também possibilita a economia em relação aos custos com mão de obra, 

matéria-prima e custos indiretos, tais quais água, energia elétrica, segurança, utilização de área 

pública etc. Além de ganhar com a capacidade produtiva, aumentando o número de unidades 

entregues em razão da velocidade que são impressas. 

3. A prospecção de novos mercados de trabalho e de consumidores de casas construídas 

com a impressora 3-D. 

Outra perspectiva econômica está situada no desenvolvimento da tecnologia industrial brasileira. Uma 

vez utilizada à impressão 3-D de casas no país, ocasionará a formação de operadores, assistência 

técnica, produção de peças de reposição, novos produtos químicos para a composição da argamassa, 

como pigmento e texturas de acabamento e muito mais decorrentes da cadeia de suprimento. 

Ademais, possibilita que associações e cooperativas, utilizando-se da tecnologia, organizem-se 

de forma consorciada para atender a demanda por moradia dos próprios membros e, assim 

que atendidos, ofertarem o know-how adquirido a outros segmentos da sociedade, gerando 

emprego  qualificado  aos seus  parceiros e  unidades  habitacionais  de preço  mais  
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atrativo. Se faz necessário destacar que o quanto antes a moradia é entregue às famílias, me-

nor será as despesas com aluguéis. 

4. A importância das condutas sustentáveis no processo construtivo de habitações. 

Além das vantagens diretas e indiretas da utilização da impressora 3-D na indústria da constru-

ção civil no país, ressalta-se o viés da educação ambiental.  Diante da expectativa da utiliza-

ção de materiais reciclados na própria casa, muitas vezes vistos como inservíveis e que são na 

verdade materiais nobres, reutilizáveis, duráveis e de difícil extração e escassos na natureza , 

as pessoas passarão a valorizar uma diversidade de coisas que tinham destino certo os aterros 

sanitários, como a exemplo do vidro quebrado, diminuindo, assim, o impacto ambiental negativo 

desses depósitos. 

Do mesmo modo, a forma como as paredes são impressas, deixando um espaço vazio entre as 

superfícies internas e externas, formando um “colchão de ar”, irá propiciar maior conforto térmi-

co e acústico no interior das casas, diminuindo os custos de aquecimento nas regiões de inverno 

rigoroso e melhor isolamento ao calor externo das regiões áridas. 

Metodologia 

Os procedimentos metodológicos adotados para a elaboração do trabalho, envolvendo a ca-

racterização da pesquisa e as técnicas de coleta dos dados que deram apoio para a realiza-

ção da mesma descrevem a pesquisa como exploratória. De modo a proporcionar familiar 

proximidade com o problema, com o intuito de torná-lo mais explícito ou a criar hipóteses ao 

angariar maiores informações sobre o tema em estudo bem como facilitar a delimitação do 

tema de pesquisa; orientar o estabelecimento dos objetivos e a elaboração das hipóteses; ou 

encontrar um novo tipo de enfoque a respeito do assunto. 

Diante da questão inicial do papel da ciência na diminuição das desigualdades sociais foi escolhido 

o tema referente às novas tecnologias sociais na construção de casas populares e em reunião poste-

rior com os professores orientadores elegeu-se pesquisar a temática da aplicabilidade da mega 

impressora 3-D na construção de casas populares em 20 horas a 10% do custo de uma construção 

convencional e que utiliza na composição da argamassa cimento e vidro moído reciclado. 

Após a escolha do que pesquisar foram realizadas leituras das informações pertinentes busca-

das principalmente na internet como: A carreira profissional do inventor da mega impressora 3-

D, a inserção da tecnologia na 4ª revolução industrial, a modernização e automação do proces-

so produtivo em outros setores da economia, a criação de novas profissões relativas à cadeia 

de suprimento do setor da construção civil, o impacto econômico nos programas oficiais de mo-

radia, a utilização da tecnologia pelo empresariado, por associações e cooperativas de mora-

dores e maior oferta de emprego para o público jovem e o desenvolvimento da consciência 

ambiental valorizando as matérias-primas reutilizáveis. 

Com as leituras e exercícios de rupturas exploratórios concluídos, passou-se a elaborar a proble-

mática inicial do presente estudo analisando todas as sugestões de abordagem sugeridas através 

da atividade de tempestade de ideias, unindo as de maior afinidade com o propósito da pesqui-

sa e estruturando o roteiro da apresentação do estudo. Desse modo optou-se por responder ao 

objetivo geral e aos específicos, já elencados anteriormente, construindo-se o método de análise 

por meio da projeção de cenários nacionais passíveis de ocorrência em razão da utilização da 

impressora 3-D na construção de casas populares e a redução da desigualdade social no país. 

Inserido nesse contexto, vislumbrou-se também o desenvolvimento dos conceitos urbanísticos 

voltados prioritariamente à qualidade de vida, posto que, não é suficiente apenas as constru-

ções de casas, é preciso uma visão abrangente da dinâmica das cidades, de seus bairros,  
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dos equipamentos urbanos, dos serviços públicos, da mobilidade, do lazer, da proteção do meio 

ambiente dentre tantos outros aspectos. 

E, em relação à extinção dos postos de trabalho existentes hoje na construção civil, ressalta-se que 

o déficit de moradias no país está na casa das dezenas de milhões de unidades de habitação. 

Tamanha realização se dará em décadas, tempo suficiente para renovação e especialização da 

mão de obra convencional no mercado. Além do mais, as construções erguidas do modo convencio-

nal irão durar por outras décadas e necessitarão de reformas e conservação por muito tempo, 

garantindo assim o emprego convencional, justamente nos casos de não indicação da impressora 3

-D. Óbvio que a utilização da impressora 3-D na construção de casas populares deve ter por 

determinação de uso a melhor prática possível em relação às outras técnicas construtivas. 

Explorando a legislação brasileira, constatou-se uma lacuna na regulação e na regulamentação 

nacional do uso da impressora 3-D na construção de casas, até o momento da pesquisa, nenhu-

ma norma técnica, referendo de qualidade, selo verde ou trabalho acadêmico fizeram referên-

cia ao seu uso, obstando à propagação da tecnologia. 

Do exposto, delinearam-se os limites de abrangência do estudo em face à análise das informações 

obtidas e elaborou-se o roteiro de apresentação na feira de ciências do curso noturno do Centro de 

Ensino Médio 01 do Paranoá com a confecção do Banner científico apropriado, cartazes temáticos, 

confecção de maquetes da mega impressora 3-D, em escala reduzida, demonstrando seu funciona-

mento, de modelos e maquetes de casas populares, de maquete de edifícios modulares e mostruário 

de materiais reciclados utilizáveis na impressão-construção de casas, bem como o layout do estande, 

a iluminação, o som, a seleção do vídeo demonstrando a construção em campo de casas, a distribui-

ção dos itens a serem apresentados pelos alunos no evento e aplicação de questionário aos visitan-

tes para averiguação das impressões após tomar conhecimento da nova tecnologia. 

Materiais necessários para execução do trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativa de Resultados ou Resultados  

Ao ter contato com a pesquisa que preparou para a apresentação do trabalho, os alunos pude-

ram conhecer melhor o que é uma impressora 3D. Levados pelo princípio de que deveriam pes-

quisar com fins de inferir como poderiam conciliar a temática ‘redução de desigualdades’, 

ciência e tecnologia, puderam perceber as vantagens que a impressora 3D apresenta  
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[para o problema da moradia por parte das populações mais carentes. A pesquisa abre cami-

nhos para se pensar numa ação positiva que a tecnologia pode ter na redução das desigualda-

des de vários tipos, no caso presente, a falta de moradia; 

Contrapartida Social 

Do lado dos estudantes pôde-se observar na aprendizagem a flexão do conceito de tecnologia 

com vistas a solução de problemas práticos. Desse modo, ao verificar inferir a viabilidade da 

impressora 3D para a redução de desigualdades, aproximou-se a ideia do uso do equipamen-

to para promover a moradia, reduzindo custos e impactando menos o meio ambiente.  

Considerações Finais 

O estudo desenvolvido neste trabalho objetivou analisar a possibilidade da utilização da ciên-

cia para reduzir a desigualdade social e demonstrar especificamente que as novas tecnologias 

aplicadas na construção de casas populares, em 20 horas, a 10% do preço da construção con-

vencional, utilizando-se da mega impressora 3-D, poderá confirmar o caráter de relevância 

social do potencial científico.   

Através do estudo e temas abordados, constatou-se a modernização do processo produtivo 

do setor da construção civil, evidenciando os reflexos da revolução industrial de 4ª gera-

ção, da era das máquinas livres, autônomas e autômatos e as transformações do modo de 

se construir casas, dos materiais utilizados, do tempo de espera, dos custos de produção, 

da nova cadeia de suprimentos, das novas profissões e da qualidade de vida das pessoas. 

É de suma importância esclarecer que o presente estudo não teve a intenção de elucidar de 

forma terminal o assunto, menos ainda reduzir as possibilidades de técnicas de construção 

alternativas às tecnológicas. Visto que, ainda existam aspectos desse estudo que merecem 

uma maior investigação. Por isso, sugere-se, para futuros estudos, a apreciação da regula-

ção legal necessária à promoção do uso da nova tecnologia. Buscou-se, todavia, clarificar 

que não compreender a revolução do modo construtivo que se avizinha, e por certo vem 

para ficar, é um caminho tortuoso e repleto de obstáculos, principalmente para o jovem que 

está prestes a ser inserido no mundo do trabalho. 

Conclui-se que o estudo complementar em sala de aula, neste caso, promoveu o desenvolvimento 

da capacidade de análise e reflexão dos alunos e professores orientadores envolvidos no pro-

cesso, colocando-os diante de questões atuais que se projetam num futuro próximo e demandam 

uma conduta pró ativa em relação à própria formação pessoal e profissional, muito mais social 

e ambientalmente responsável. 
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P R O J E T O  3 3  

I N F O Z I N E  

CRE: Paranoá 
UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Médio 01  
RESPONSÁVEL: Vinícius Silva de Souza  

Resumo 

O projeto InfoZine é uma ferramenta de ensino proposta para aproximar a filosofia e sua 

transversalidade. Ele nasce da mistura entre um informativo e um fanzine. Isso significa uma 

representação de uma publicação livre e com linguagem artística sobre o mundo. Assim, essa 

produção independente é aberta para abordar qualquer assunto, seja relacionado a história 

em quadrinho, poesia, música, feminismo, cinema ou política.   

A atividade de produção desse informativo artístico é uma intervenção literária, social e uma 

possibilidade de fala do estudante dentro do ambiente escolar, pois possibilita pensar critica-

mente acerca de temas que transpassam seu cotidiano. 

Introdução 

O ensino da filosofia hoje participa da vida acadêmica da educação básica brasileira e sua 

atuação ajuda na formação de futuros cidadãos críticos e participativos. Deste modo, a investi-

gação sobre as questões teóricas dos filósofos são postas diante de um público questionador 

em busca de mais conhecimento. Portanto, instigar o diálogo entre as teorias filosóficas e os 

estudantes do Ensino Médio não se apresenta, em um primeiro momento, como uma tarefa fácil, 

mas sim, desafiadora.  

A presença dessa disciplina no currículo da educação básica é recente, entretanto, seu espaço 

de prática ultrapassa os muros da escola, como ressalta a professora Marilena Chaui na apre-

sentação do seu livro Iniciação à filosofia, 

“Dos primórdios do Homo Sapiens até as primeiras organizações humanas, cada atitude individual 

ou coletiva, cada fenômeno físico ou avanço técnico, cada nova percepção dos meandros da alma 

humana foi entremeada por ações passíveis de análise filosófica. Mostrar essa ubiquidade – esse 

caráter que a filosofia possui de estar em todos os lugares em todos os momentos – foi um dos 

aspectos que procuramos salientar nesta obra” (CHAUÍ, 2010. P.03) 

A Portaria n.º 171, de 24 de agosto de 2005, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educaci-

onais Anísio Teixeira (INEP), traça também algumas das competências do ensino de filosofia. Uma 

delas é a aprendizagem do legado da tradição e do gosto pelo pensamento inovador, crítico e 

independente. Esperando do docente da matéria desenvolver projetos com temas transversais e 

interdisciplinares, que enriquecem o ensino e estimulam a criatividade de seus estudantes. 

Logo, a transversalidade da filosofia ajuda no desenvolvimento de uma proposta de trabalho 

mais inclusiva e interdisciplinar. Desta maneira, uma aula de filosofia, não só busca o ensino, 

mas também a construção de um conhecimento de horizonte ampliado, que valorize a diversi-

dade e o conhecimento reflexivo sobre o mundo e sua ação na vida. 

“Assim, o gosto pela indagação costuma vir aliado ao gosto pela escuta, pois apenas quando nos 

dispomos a escutar, dando a devida atenção ao que o outro questiona ou propõe, é que nos abri-

mos verdadeiramente para uma troca de percepções e reflexões e para o aprendizado. Daí a 

importância do diálogo”. (CONTRIM e FERNANDES, 2013. P.39) 
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Problema 

Uma vez que a adolescência é o início da autonomia, como propiciar espaço de fala dentro e fora 

da sala de aula diante de uma educação engessada em conteúdos e avaliações por meio de uma 

educação inclusiva?  

Objetivos 

Diante do problema apresentado, o Projeto Infozine é norteado pelos seguintes objetivos: 

 Proporcionar aos estudantes compreensão sobre a importância da filosofia como um ato de 

reflexão sobre o mundo e sobre o sua rotina diária; 

 Desenvolver o trabalho em grupo valorizando a pesquisa e o diálogo com os colegas; 

 Incentivar a elaboração de textos e de redações;  

 Valorizar essa atividade como um ato de reflexão sobre o mundo e o cotidiano escolar. 

Hipóteses 

Supõe-se que as hipóteses apresentadas a seguir poderiam de alguma maneira, influenciar na 
oferta de espaço dentro e fora de sala de aula, proporcionando pré-soluções para o problema 
levantado: 

 Desmistificar o espaço hierárquico da sala de aula e permitir o diálogo do estudante com 

suas novas tecnologias; 

 Evidenciar o espaço de pertencimento do estudante com a instituição de ensino; 

 Ressaltar a construção de um conhecimento mútuo de troca de saberes entre estudantes e 

professores, reduzindo as barreiras que impedem o conhecimento participativo e inclusivo. 

Justificativa 

O projeto político pedagógico da escola permite o desenvolvimento de propostas inovadoras 

de educação. O Centro de Ensino Médio 01 do Paranoá (CEM01), em Brasília/DF, volta-se para 

a formação de estudantes críticos e transformadores da sociedade, pois o conhecimento é com-

partilhado entre educadores, educandos e demais segmentos escolares da comunidade, criando 

um compromisso da escola com a preparação de futuros cidadãos abertos à diversidade e ao 

conhecimento múltiplo. 

Esse compromisso da escola, firmado em seu projeto político, caminha junto com as diretrizes da filo-

sofia, as quais buscam desenvolver uma consciência crítica sobre o conhecimento, a razão e a realida-

de sócio-histórico-política. A percepção da integração necessária entre filosofia e a produção científi-

ca, artística, bem como o agir pessoal e político, os quais são temas pertinentes no método de apren-

dizado interdisciplinar dessa matéria.  

 A filosofia está para além do conteúdo ministrado, ela aparece como uma ferramenta transfor-

madora de realidades e de vidas. O desafio é compreender seus caminhos diante de uma reali-

dade tão distinta entre os estudantes.  

Metodologia 

Normalmente os assuntos e problemas abordados no InfoZine são: gravidez na adolescência, 

povos indígenas, racismo, bullying bem como outras temáticas brasileiras. Semanalmente, os 

participantes se reúnem no contra turno das aulas para a confecção desse fanzine / informativo. 

O material de publicação é proposto e decidido pelos próprios estudantes, que também são 

responsáveis pela confecção e distribuição mensal do material. As atividades do projeto são 

realizadas em encontros quinzenais, em período extraclasse na biblioteca da escola. Existe 

também uma página digital do InfoZine nas redes sociais, constantemente atualizada com  
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fotografias e vídeos dos estudantes que contribuem com o projeto. 

Expectativa de Resultados ou Resultados  

Os momentos da elaboração do material produzem nos estudantes um acolhimento maior da 

filosofia, bem como, o encontro dessa disciplina e seus conceitos nas relações familiares e soci-

ais. A proposta, deste modo, é que, por meio dessa atividade possa surgir um debate acompa-

nhado de uma reflexão filosófica, deixando à responsabilidade deles a pesquisa sobre o tema 

sugerido. Isso é um incentivo à elaboração de um conhecimento autônomo. 

Contrapartida Social 

A proposta de intervenção desse projeto é construir um ambiente plural de interação entre os 

estudantes, visto que, para um exemplar do InfoZine ser produzido todos os estudantes precisam 

contribuir de alguma forma para a elaboração da publicação. 

O Projeto InfoZine proporciona uma decisão colaborativa sobre assuntos de interesse comum 

entre todos, e, com isso, os estudantes se sentem representados ao opinar sobre os temas que 

serão compartilhados com os demais alunos e alunas da escola. 

Qual a importância disso para a sociedade em geral? Cidadãos abertos às diferenças e à 

diversidade; que entendem as necessidades do ser humano plural e diferente. Assim, seja em 

casa, na escola, nas ruas e perante a sociedade o estudante se sente integrante de um todo que 

é construído por ele e por suas reflexões. 

Considerações Finais 

O contato direto dos alunos com a produção e elaboração do InfoZine, cria caminhos de apro-

ximação entre os conceitos filosóficos e os problemas reais de um mundo cada vez mais para-

doxal. A filosofia, para além do conteúdo ministrado, aparece como uma ferramenta transfor-

madora dessa constatação social. O desafio é compreender essa forma de pensar e a vida 

singular de cada indivíduo dentro de sala de aula.  

O espaço de pertencimento de mundo e a criação do Zine é fundamental para o desenvolvi-

mento da prática de aprendizagem. A partir da possibilidade de contribuir para a educação 

em uma escola pública, organizando atividades pertinentes ao meio escolar dentro e fora de 

sala de aula. Desenvolvendo a consciência do papel do professor na formação da diversidade. 

A educação passa a ser plural ao permitir o espaço de fala dentro da instituição de ensino 

para o estudante que não é mais só um receptor de conhecimento, mas um desbravador por 

uma busca pelo saber crítico e social. 
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"O nascimento do pensamento é 
igual ao nascimento de uma criança: 
tudo começa com um ato de amor. 
Uma semente há de ser depositada 

no ventre vazio. E a semente do  
pensamento é o sonho. Por isso os 

educadores, antes de serem especia-
listas em ferramentas do saber,  

deveriam ser especialistas em amor: 
intérpretes de sonhos."  
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