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RELAÇÃO DOS TRABALHOS E DOS VÍDEOS 

Projetos escritos (1° trimestre) e vídeos (2º trimestre) explicativos da experiência (pré-feira) 

Projetos e vídeos elaborados pelos alunos para a seletiva da Feira de Ciência em novembro de 
2015. Além dos links dos trabalhos escritos citados abaixo, temos também, o vídeo solicitado aos 
grupos para serem avaliados como pré-feira. Os vídeos foram gravados na casa dos alunos e/ou 
mesmo na escola, postados a seguir nos blogs que a professora de Biologia utiliza em sua prática 
pedagógica (cada sala tem de 4 a 5 blogs) e também, e, em sua maioria, no YouTube. Os links 
dos vídeos foram enviados para os professores orientadores e em alguns casos os integrantes de 
alguns grupos não liberam os vídeos para o público externo. Mas, a maioria percebeu o aspecto 
didático da atividade desenvolvida com eles, portanto foram gentis e liberam para fins didáticos 
da escola ou mesmo da Secretaria Estadual de Educação - SEDU. 

  
1°M01 grupo 1: Caixa Instrucional de medicamentos 

https://docs.google.com/document/d/10EDUfrtpCIgcCyAo1Qnzjvn5uUnhRyxq6we_X8Jr0nk/edit 

Vídeo do grupo:  https://youtu.be/roOCqi_TGI8 

  

1°M01 grupo 2: Ciência, esporte e saúde na Estação Espacial Internacional – ISS 

https://docs.google.com/document/d/1xZjblmVkOtSm_Pe4ZeaGRy3lDkwgtGG5k4DVyOEasAU/edit 

Vídeo do grupo: https://youtu.be/e1pNt1aeO_w 

  



1°M01 grupo 3: O motor magnético 

https://docs.google.com/document/d/18FKXJY5pQ94V_okj76u9TXItjk67rZKFjvF7hQL-Auk/edit 

Vídeo do grupo: https://youtu.be/pNQiJAgt-ao 

  

1°M01 grupo 4: Jogos Educativos: Física, Química, Biologia e Matemática 

https://docs.google.com/document/d/1zqBRWVXnOcjBpN6erW2tFuVYXyGZKTBVMz8u9nl4Q70/edit 

Vídeo do grupo: http://youtu.be/3Go89AqRblo 

  

1° M02 grupo 1: Labirinto  elétrico 

https://docs.google.com/document/d/1QCpJiYII13ayZIvIzKc9IGRcUfp4S1IEdPWSFm34cHY/edit 

Vídeo do grupo: https://youtu.be/DiK7QHRzlP4 

  

1°M02 grupo 02: Os Malefícios do Cigarro 

https://docs.google.com/document/d/1B3V0xbd8dcC906f4JvrwZGzk_iL5GFIY9FByWKfGa0c/edit 

Vídeo do grupo: https://youtu.be/-Nl7kA3hOxE 

  

  

1°M02 grupo 03: Water light life água luz e vida 

https://docs.google.com/document/d/18id0qwFCngm0HSs51udmplUAZwBL7fkwwMymvGtIP8E/edit 

Vídeo do grupo: http://mundoobiologico.blogspot.com.br/ 

  

1ºM02 Grupo 4: Comidas integrais para uma vida saudável 

https://docs.google.com/document/d/1ymQ9J8oUhIPv4XnZ5N3y-d2L2bkDG_5vRX3Q3SJ07NM/edit 

Vídeo do grupo:http://sejaaprendizdabiologia.blogspot.com.br/ 

  

1°M03 grupo 1: Tratamento de água 

https://docs.google.com/document/d/1hUFSS4iD15v7uG1eWs-Zf3CQShqz1x7TdaceL1pElBQ/edit 

Vídeo do grupo: Vídeo não liberado 

  

1°M03 grupo 2: Gerador de Energia Eólica 

https://docs.google.com/document/d/1nWWPFZZj2m--0tAFquVqb010izvfNVQd0230OFgTp2Q/edit 

Vídeo do grupo:Vídeo não liberado: 



  

1°M03 grupo 3: Energia Perpétua (Moto-contínuo) 

https://docs.google.com/document/d/1MPh7Y8xTwYgAEa_TF9Rb-w_GVkbayNDoRmK-W3FZCpY/edit#heading=h.w86748dff5i6 

Vídeo do grupo: http://youtu.be/fDJe-QODnho 

  

1°M03 grupo 4: Saúde: A questão da depressão 

https://docs.google.com/document/d/1qRrO8ZOYW_TaIHBxRlh8heUTZqL4UNogAaVkAKffwwE/edit#heading=h.ice6v3vmtzv0 

Vídeo do grupo: Vídeo não liberado 

  

1°M03 grupo 5: Doenças sexualmente transmissíveis 

https://docs.google.com/document/d/1YhW-LJsuYPwOWFfji2hMtY53TvpBL7WOfxx12pbjLjo/edit 

Vídeo do grupo: Vídeo não liberado 

  

1°M04 grupo 1: História da Lâmpada 

https://docs.google.com/document/d/1I0EBOzgQ4en0QPRUBVkq_b3w6bc1Oc4_ORU4Mrx5YF4/edit 

Vídeo do grupo: https://youtu.be/GGqy_0lmR8c 

  

1°M04 grupo 2: Bola de plasma Caseiro       

https://docs.google.com/document/d/1FaLDyClIfezvOlGknG87-R9SW1VpzPFn88rOTy28eIw/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=JEKZBEKfddQ   

  

1ºM04 grupo 3: Processo de fotossíntese 

https://docs.google.com/document/d/1QDWl_UHd3pGJ9Id18YNhhiFYKQRlfu7x3ZZ9iTNuJIs/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=huVUvLg08sg&feature=youtu.be 

  

1ºM04 grupo 4:    Mini gerador eólico: transforme o vento em energia elétrica 

https://docs.google.com/document/d/1RIy2TK-voi2CTlJEFin296CC59NDrycD-QPlFlz0wR8/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=3JC7I7ibk9A 

  

1ºM04 grupo 5: Reciclagem com experimento genial: amassador de latas 

https://docs.google.com/document/d/1VaSwPnN5QKr1x8wv9kGFRL8TwEE_ncCJRQ7y_g6tabo/edit#heading=h.9upzp56sarbf 

Vídeo do grupo: http://youtu.be/c7cgM2MpiYc  



  

1°M05 grupo 1: Gerador eólico 

https://docs.google.com/document/d/1J5anAiz8efcSK1zUi_tU6zSijaQGHPikSOWIegfPa3M/edit 

Vídeo do grupo: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/14e22d5348273185 

  

1ºM05 grupo 2: Energia solar 

https://docs.google.com/document/d/1kU1H73HLvQNnN9NeWng4eKmGkLXt4iZIK0ZX1F52CFs/edit 

Vídeo do grupo: http://youtu.be/Ybdme0pS2Xg   

  

1°M05 grupo 3: Planetáriohttps://docs.google.com/document/d/1vzhOnsj6O2mEnnQtNMUcfZnznMj5AaH8fGTuSXZdXXk/edit 

Vídeo do grupo: Vídeo não liberado 

  

1°M05 grupo 4: Reaproveitamento da água das chuvas 

https://docs.google.com/document/d/10KF1S7JxXivbgQaUoW-zF9bCchx1IsNEs5ticWAuXss/edit 

Vídeo do grupo: Vídeo não liberado 

  

1ª M 06  grupo 1: Celular Sustentável 

https://docs.google.com/document/d/1-Lnub3ZeUu1YcqNaoSE3h3P-F_pTOSYdaOmdUtSG0bk/edit 

Vídeo do grupo: https://youtu.be/Eqb-jmB8-eo 

  

1°M06 grupo 2: Processo da água 

https://docs.google.com/document/d/11GUnew0XvE3pVcQdY6lLpEqgn05pfSklSAUGGh7_tJU/edit 

Vídeo do grupo: Vídeo não liberado 

  

1ºM06 grupo 3: Casa ecológica 

https://docs.google.com/document/d/1LsBY9RJ5Vq0I4EGXzakYo50LliS3mRgXNqO9cXJt-Vg/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=yWsHQ1nkvuw 

  

1°V01 grupo 1: Remédios a base de maconha 

https://docs.google.com/document/d/1qxn0tDLN6H9CdBNbq_0cEu7AnoSxry0kqNB9yi9Tko8/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=DMFSTb4Gy1o&feature=youtu.be 

  



1ºV01 grupo 2: Mini gerador de energia eólica - Mini Usina Eólica 

https://docs.google.com/document/d/1OLsHAhBt1ExNrrRts8gMoyMZB7hZ7k1MVSmfihdnntQ/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=2C5IHDbs9RE 

  

1ºV01 grupo 3: Rampa Móvel 

https://docs.google.com/document/d/1MVureAPgMe6Nxsy_RRumUWFeN70QmAsdGi9UDUrVCj4/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=MNQQbLM3BW0 

  

1ºV01 grupo 4: Alimentação Alternativa Nos Cardápios Das Escolas Do Município De Piúma 

https://docs.google.com/document/d/1mDMjl8GEW8ha-zeff1t2jhTwjX1MuOpKEzs0HEu3Cv0/edit 

Vídeo do grupo: Vídeo não liberado 

  

8ªV01 grupo 1: Células e a produção de energia 

https://docs.google.com/document/d/1B33XG2h2xkd9SSBMO41SEYa7GJEeZLRQ_YomaK8BeNE/edit 

Vídeo do grupo: https://m.youtube.com/watch?v=Royjp6kIWfg 

  

8ªV01 grupo 2: Aquecimento Global 

https://docs.google.com/document/d/1nEcwko_rToGl7Pd72mgZM1ZvOrOfCo3VCrXGC2FkBWg/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=gerKuClH8jI&feature=youtu.be 

  

8ªV01 grupo 3: Energia eólica 

https://docs.google.com/document/d/1EQb9P7q48n6njNjDoep2-vS85cocXSSRILN9RjYqMqs/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=LSHmwag4uM0&feature=youtu.be 

  

8ªV01 grupo 4: Ergométrica Bikecell: Cápsula do bem-estar 

https://docs.google.com/document/d/1HYBoFVILAVxmQKQw3bxQ-iRIwkrTChEzh4zmZx-HOTs/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=9kSYOyNoX7M&feature=youtu.be 

  

8ªV02 grupo 1: Painel de Energia Solar Caseiro Modificado 

https://docs.google.com/document/d/1veIu5UWmqqG652G9YZGRC0VVvGiNp6lS6V3QBVUpJdo/edit 

Vídeo do grupo: Vídeo não liberado 

  



8ªV02 grupo 2: Limão:Luz, água e vida 

https://docs.google.com/document/d/1iVDe-kGhNtG5bTc0d4MU3v8okjYPsgs_h61uofAXutg/edit 

Vídeo do grupo: https://youtu.be/OGwf9ORH8dk 

  

8ªV02 grupo 3: Bateria de Lata de Alumínio 

https://docs.google.com/document/d/1JZAi0H9p7HKMtpcXPVTyuRV_T1p1jEY-61kdqQA_PO0/edit 

Vídeo do grupo: https://youtu.be/aC4QsfOVHGw 

  

8ªV02 grupo 4: Energia captada do sol 

https://docs.google.com/document/d/11J7d-Mo35Dy5MvnVqUI3URMr7-NlyUSKiIljidrxn40/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=kC6bdYPsF5k 

  

2°V01 grupo 1: A evolução das lâmpadas 

https://docs.google.com/document/d/1OiXy_-DSyh6OD2VpyiJz6Oi44LF5iNHJ1CckK3mFiko/edit 

Vídeo do grupo: https://youtu.be/XIdV7RLD3z8 

  

2°V01grupo 2: Ar Condicionado Caseiro 

https://docs.google.com/document/d/1KQWlYQm2zzBjsgDEaWSXj1B4fWxPrebI_u8p5t0WDyg/edit 

Vídeo do grupo: https://youtu.be/8aYiU78t7Zs 

  

2°V01grupo 3: H2 Luz 

https://docs.google.com/document/d/1XBcL0Ua7XU5h7wA9NwWH7Ip9P9gEF-w-oArO9JaB6bE/edit 

Vídeo do grupo: Vídeo não liberado 

  

2°V01grupo 4: Aproveitamento de água da chuva 

https://docs.google.com/document/d/18PRNpgMRgPImizrL86aSJ1Su8K9frsG3BEfqyuCNi2c/edit 

Vídeo do grupo: https://youtu.be/SqBC8kuQ6Zo 

  

2°V01grupo 5: Bobina de Tesla 

https://docs.google.com/document/d/10NIWeb_rKuEg1fLdaKP2QA1UhSl6pu7SFyREa4kK8qs/edit 

Vídeo do grupo: Vídeo não liberado 

  



2°M01 grupo 1: Nave para Marte 

https://docs.google.com/document/d/1IaapJRkQEJzcEkgnB46qWQlY21T2wthuJ--XsEPYvog/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=vA7jZymkDYY&feature=youtu.be 

  

2°M01 grupo 2: Fogão Solar 

https://docs.google.com/document/d/1ChVhXBRAi_RqBQP1VJGIgIAl2cJR8gDUaHyaysZw9a8/edit 

Vídeo do grupo: http://www.youtube.com/watch?v=wLxUTrlPfH0 

  

2°M01 grupo 3: Purificador de ar natural 

https://docs.google.com/document/d/1Kx20nYjzUTXl65vMKUc7J-FOW8KZC3yFnzxgUgH4h3Q/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=UTiokr5Jz7c 

  

2°M01 grupo 4: Reciclagem de moveis usados 

https://docs.google.com/document/d/1AW-6kl0nnUW-HuJiBDb-hhozggHl-Koh1PwcWhHoUSE/edit 

Vídeo do grupo: http://youtu.be/CNcePScH1EI 

  

2°M01 grupo 5: A importância da Língua Portuguesa na construção de textos 
https://docs.google.com/document/d/1LcF9ZOOKHuGcLyhc9jLq-mBgZJ0PDfl6vrPSukE4ZMk/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=ZcJTrzuG-0M 

  

2ºM01 e M02: Acidente no trânsito e as leis de Newton 

https://docs.google.com/document/d/1r8YBeTwhbq2cP3VsBlV37tWlZlZj6_A3ntybXnozJxY/edit 

 Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=PivqsKJtH8o 

  

2ºM02 grupo 1: Calçada permeável: Técnica aplicada para a redução de empoçamento nas 

calçadashttps://docs.google.com/document/d/1gzb3CEnJEFp5UEl5IaK_swl6QeCbg70ARx8wx9ztz2Q/edit 

Vídeo do grupo: https://youtu.be/MggC4fqrJBU 

  

2°M02 grupo 2: Reciclagem 

https://docs.google.com/document/d/1Cmql3uJh7zzPnzBM-s67B-ztXoQ72dfIHT6oKJy7jy8/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=a6P4CKaGKDM&feature=youtu.be 

  

 



2°M2 grupo 3: Utilização da energia eólica na retirada de água do lençol freático 

https://docs.google.com/document/d/1NuXHeLZ_CiA-FwEn6GIc-7hvqMuOylfeOtJA8RmJ9Cc/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=wtmX9b-4qe0&feature=youtu.be 

  

2°M02 grupo 4: Energia eólica 

https://docs.google.com/document/d/1_xMgJHctEJiqOD5dvZMai0dPEiR2ICeAk-i4Tyshw3E/edit 

Vídeo do grupo:https://www.youtube.com/embed/IltwXckSiFI 

  

2°M02 grupo 5: A Relação da Matemática e da Física na Musica 

https://docs.google.com/document/d/1toz5SxBJC8Pg6yfjBEftZ8jMAn6nGUfRoFQFNJbF9TQ/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=31vZFNp0jRk&feature=youtu.be 

  

2°M02 grupo 6: Filtro caseiro 

https://docs.google.com/document/d/1oa6BwGlHRIVgGIeDMwSr9yO9abPmEc4vV_jII_2O0SE/edit 

Vídeo do grupo: Vídeo não liberado 

  

2ºM03 grupo 1: Gerador de energia alternativo 

https://docs.google.com/document/d/1lFB9osLpzQh7Y5gPe__f0BwaN649dxZFDVCAtziuuHc/edit 

Vídeo do grupo: Vídeo não liberado 

  

2ºM03 grupo 2: Purific 

https://docs.google.com/document/d/1UhGkEiZc93on8BGHtuMS-RGDxlmKs3GSRAQ1gf6wWNo/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=eLxE435lexA&feature=youtu.be 

  

2º M03 grupo 3: A origem da vida 

https://docs.google.com/document/d/1bSwYETvEmZYwZUuNU5JKXEf2rN-mkD3iQjgcEifODxw/edit 

Vídeo do grupo: Vídeo não liberado 

  

2º M03 grupo 4: Máquina para peneirar a areia da praia e retirada do lixo (Sand Sieving) 

https://docs.google.com/document/d/14CsK2EIs4TekBrN5OPCZgE8qtbqqgkI04q_pn5MIDcw/edit 

Vídeo do grupo: https://youtu.be/Cyo8Kq9tf7g 

  



2°M03 grupo 5: Fotossíntese 

https://docs.google.com/document/d/1byVhkp6DWofO9XSF2CS5D3P6pYScwkxiEIoDUYvIbDM/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=YHrOtoDEYfU 

  

2°M04 grupo 1: A história dos logaritmos 

https://docs.google.com/document/d/1Kov1Wi32einG15f1bqRSfcmuoisGWs2Sbi2WnokXNG8/edit 

Vídeo do grupo: https://www.youtube.com/watch?v=dfmCc9Sqgv4&feature=em-upload_owner 

  

2°M04 grupo 2: Criogenia: energia para celulares 

https://docs.google.com/document/d/11yOVz1d6iY5wUNI15uJiljszXwGupGT02d0XbahcRzU/edit#heading=h.4tc9u7p6bxd6 

Vídeo do grupo:Vídeo não liberado 

  

2°M04 grupo 3: Motor Eletromagnético 

https://docs.google.com/document/d/13_Lr9pr9nHg6b4q2CNuIUYX1lFxmab6PWxMMBU6RCJ4/edit 

Vídeo do grupo: http://youtu.be/m3TFbuFg_jo 

 


