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Quando incentivamos a criatividade, os alunos passam a descobrir do que eles 

gostam e quais são os seus potenciais 
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O bambu como matéria prima na construção civil  

 

 

 

 

Trabalho de 

destaque Filomena 

quitiba 

O grupo recebeu destaque 

por mostra uma gigante 

alternativa para construção 

de casa e imóveis 

recebendo a avaliação de 

10,0 pts. 
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Na feira de ciência que aconteceu a 

noite no Filomena Quitiba aparenta 

ter sido focado na ecologia da cidade 

ou do mundo, os grupos em si 

quiseram alterar todo o cotidiano da 

sociedade sedentária que temos hoje 

no século 21, também indiferente 

desse grupo, teve o objetivo de 

mostrar uma alternativa viável para 

construções de casas civis ou de 

estabelecimentos comerciais Obam- 

bu como matéria prima em construções. O bambu é uma vegetação tropical e 

sustentável, ele é o mais rápido no quesito crescimento, alguns pontos positivos e 

negativos do trabalho foi: A montagem fácil pois pode se encaixar mais fácil que outros 

materiais, a cola para poder colar o bambu deve ser muito forte, o grupo usou cola de 

navio e a mão de obra pois precisa cortar e ele é meio torto  sem falar que o formato 

dele é cilíndrico o que torna difícil de cortar peças largas, o grupo fez uma casa 

pequena de bambu e eles usaram: Bambu, cola de navio, arame e madeira normal para 

fazer o 'piso', de acordo com o o integrantes do grupo. Notas 

• Quais os benefícios da técnica com bambu? 

Segundo especialistas, "cada tonelada de cimento fabricada emite 650 quilos de monóxido de carbono (CO) 
na atmosfera. Com o uso do bambu essa poluição não existiria". Se utilizada em larga escala, a alternativa 
também baratearia a construção de habitações. Como o bambu é uma planta de fácil cultivo e pouca idade de 
maturação, cerca de nove anos, a plantação para construção civil é considerada viável para os especialistas. 

 

[W1] Comentário: legal 
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Com os mesmo objetivos a sociedade evolui 
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JORNAL 

Filomena 

Quitiba- 
PIÚMA, ES, 

SEGUNDA-

FEIRA, 21 DE 

NOVEMBRO DE 

2016. 

Plantação sustentável 

 

Notas 

Hoje na nossa sociedade a plantação de plantas, 
flores ou ate mesmo pequenos arbustos em 
residências não comerciais sao um pouco 
escarças comparadas a lojas ou ate mesmos 
campos especializados nessa área .projeto em 
si quer conscientizar a população a cultivar 
pelo menos uma planta em suas casas e a 
grande facilidade de tal processo. 
Sabemos queAgricultura sustentável é aquela 
que respeita o meio ambiente, é justa do ponto 
de vista social e consegue ser economicamente 
viável. A agricultura para ser considerada 
sustentável deve garantir, às gerações futuras, 
a capacidade de suprir as necessidades de 

características, a diminuição de adubos químicos, através da técnica da fixação 
biológica de nitrogênio, o uso de técnicas em que não ocorra a poluição do ar, do solo 
e da água, prática da agricultura orgânica, pois esta não utiliza pesticida e adubos 
químicos, a criação e uso de sistemas de captação de águas das chuvas para ser 
utilizada na irrigação e também não desmatar florestas e matas para a ampliação de 
áreas agrícolas.No Brasil grande parte dessas matas, é desrespeitada por 
agricultores, pelo enriquecimento através dos produtos de coleta sustentável.Este 
trabalho busca desenvolver através da implantação da cultura orgânica de 
hortaliças, experiências e conhecimentos sobre a prática em nossa região, assim a 
ideia de responsabilidade ambiental e segurança alimentar.Foi formada para dar 
significado a importância de plantar, porém de forma sustentável, foram plantadas 
algumas hortaliças e mostrado de forma sustentável, como colher sem agredir o solo, 

De acordo com especialistas a arte da plantação sustententável e uma das maiores 

alternativas para pessoas populares de cidades grandes já que a maioria das pessoas não 

irar mais comprar alimentos em mercados diminuindo a poluição cidade e solo 
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                          Temos que tratar todos igualmente 

                                    A culpa nem sempre é nossa 

AUTOR DA REPORTAGEM: LUCAS JOSÉ (DARKDEMULIDOR@GMAIL.COM)   IMAGENS:HEVELLYN THOMPSON, EDUARDA 

TIGRE  

 

 

 

A 

inclusão no EEEFM Filomena Quitiba 
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Hoje em dia as pessoas com 
deficiências não só mentais 
precisam de nossa ajuda nas 
escolas, elas precisam de 
pessoas que podem ajudar elas 
nas interpretações em aulas, 
porque talvez não conseguem 
entender a matéria que o 
professor esta explicando ou ate 
mesmo ler um livro didático já que 
a maioria das escolas estaduais 
ou municipais não fornecem um 
apoio de alguém que possua 
deficiência física ou mental, 
algumas escolas brasileiras são 

construídas com intuito de fornece suporte a essas pessoas, já a nossa escola 
Filomena quitiba e algumas outras já foram construídas alguns anos atrás e não eram 
adaptadas a essas pessoas já que a sociedade ignorava as pessoas com deficiência 
física por não conseguirem ter um emprego remunerado mais com passar dos anos 
isso mudou a sociedade agora quer ter uma igualdade total com essas pessoas 
também disponibilizado o relatório do grupo: A inclusão de alunos com necessidades 
especiais nas escolas é realmente necessária, pois muitos deles se sentem excluídos , 
pois não conseguem apoio dos alunos ou a escola não consegue adaptar seu regime 
estudantil ao aluno que será incluso. 
  Na escola Filomena Quitiba existem nove alunos com algum tipo de necessidade 
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A água do Rio doce 

  

 

 

 
 

 

 

Bem pelo o descuido da 
empresa Samarco a grande 
barragem de Minas Gerais que 
acabou se rompendo, 
ocasionando um desastre em 
massa que acabou poluindo rios 
que serviam como base da 
economia de algumas cidades, 
que utilizavam da pesca como 
sustento e renda de algumas 
famílias. O grupo analisado quis 
conscientizar a população 
brasileira da grande 
irresponsabilidade que a 
Samarco teve com sua empresa, 

que evitavam uma possível crise no pais, após a saída da Samarco a economia do 
pais acabou sendo afetada já que graças a ela avia um grande número de países que 
faziam exportações e importações com o brasil. O grupo também disponibilizou seu 
relatório para nossa equipe:Nesse trabalho da barragem sendo figuras e chegando no 
distrito Bento Rodrigues que fica na cidade de mariana. Após o rompimento da 
barragem foram liberados minérios de ferro, e isso afetou as cidades e também o rio 
doce, e vários espécies de peixes morreram afetando os pescadores que tiram os seus 
sustentos da pesca. E essa lama não é tóxica para a gente só para os animais, em 
mariana os animais morreram por falta de água, por que tomaram, a água não e tóxica 
para o homem mais sim para os seres vivos, a cidade de mariana em si ela e uma 
cidade muito histórica 317 anos de história, no século XVII e no século XVIII ela 
participou uma passeata muito importante lá na cidade, também várias cidades foram 
afetadas como Linhares, São Matheus, Colatina e as Praias dos registros com isso a 

peixes já estão aparecendo, e também essa lama não tem data certa pra desaparecer 
da água. A Samarco não tem uma data exata para reabrir por que alguns especialistas 
disseram que foi uma tragédia muito grande, afetou bastante a cidade de Mariana e a 
Samarco por tanto que algumas daqui do Espírito Santo foram afetadas, por exemplo, 
aquela ali perto de Guarapari, e outras também mais elas não foram tanto afetadas 
quanto a de Mariana então elas têm uma data exata para reabri-las, ou no final desse 
ano ainda em dezembro ou em janeiro do ano que vem em 2017.Várias pessoas foram 
afetadas, por que a Samarco como fechou rolou desemprego, como lá os pescadores 
perderam os seus sustentos, e não temos data certa para lama se retirar da água só a 
natureza e o tempo vai dizer. 
 

Notas 

No dia 9 de novembro, a prefeitura de Governador Valadares interrompeu a 
captação de água por conta da lama que invadiu o rio Doce. No dia seguinte, foi 
decretado Estado de Calamidade Pública, em função do desabastecimento de 
água na cidade. No dia 13 de novembro, o Exército Brasileiro montou um ponto 
de distribuição gratuita de água fornecida pela Samarco, na praça dos Esportes, 
no centro da cidade. 

No dia 16 de novembro, a onda de lama e rejeitos de minério chegou ao 
município de Baixo Guandu, no noroeste do Espírito Santo. A prefeitura 
suspendeu o abastecimento pelo Rio Doce. 

O IBAMA informou que, das 80 espécies de peixes que ocorrem no rio Doce, 11 
estão ameaçadas de extinção e 12 são endêmicas, só existem nesta bacia 
hidrográfica e podem ter sido extintas. 
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                          Que tal conversar com os amigos imaginários? 
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Canabidol uma alternativa saldavel 

Nota 

Hoje em dia por incrível que pareça no 
século 21, em vários países espalhados 
pelo mundo adotarão a brilhante ideia de 
legalizar a famosa “cannabis” um dos 
pioneiros adotar essa ideia foi uma das 
maiores potências mundiais dos estados 
unidos que legalizou a maconha como um 
medicamento se for receitado por um 
médico especializado agora o relatório 
disponibilizado pelo o grupo: O canabidiol 
e uma substância que é derivada da 
cannabis (maconha), ela é 

da cannabis (maconha), ela é especificamente usada para cont6rolar algumas crises de 
doenças psíquicas. O canabidiol é formado junto com algumas substâncias capazes de 
ajudar a melhorar a vida de humanos. A substância que é composta sobre o canabidiol 
ela e capaz de controlar a crise de uma doença que não é muito rara, que é a epilepsia, 
em apenas dois minutos ela faz a crise passar, ela abre o apetite de quem não sente 
muita fome, controla o humor de pessoas que tem o humor alterado, para quem tem 
problemas com insônia, etc. Algumas pessoas, principalmente no Brasil, não tem muita 
confiança sobre essa substância, porque é derivado da maconha, esse tipo de pessoas 
pensam isso porque não estudam e nem querem saber do que se trata. Ela não uma 
substância que vicia como a maconha. As doses do canabidiol são mais 
industrializadas nos países que a maconha e liberada, como na América e na Europa. 
Hoje em dia milhares de pessoas usam o canabidiol e afirma que não vicia, e além de 
ajudar em seu devido problema, também está ajudando em ter uma vida feliz e melhor 
.O canabidiol e comprovado em laboratórios científicos que ele tem seus resultados 
super elevados do que a alguns remédios industrializados para problemas. Ela é uma 
substância química composta e faz bem á saúde. 
Mesmo sendo liberada em alguns países a maconha ainda e muito rejeitada por alguns cidadoes de 

cidades grandes por terem medo de seus filhos acabarem por se involver com drogas ainda piores o que 

acaba por impedir muitos países de tomar tal descisao tao polemica 
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                                     Passatempos ‘’Meio Dificeis’’ 

JORNAL Filomena Quitiba- PIÚMA, ES, SEGUNDA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2016  

  

 
 

 

 

 

 

 

 



9 

     

  

 

  



10 

     

  

Trabalhos aprovados e avaliados. Projetos expostos nos dias 19/11; 20/11 e 21/11: 

 
 

VII Semana de Ciência e Tecnologia – IFES Campus Piúma 
V Feira Estadual de Ciências e Engenharia do Espírito Santo 

13.ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia 

32.ª Feira de Ciências Filomena Quitiba. 
 

 Trabalhos Nota 
1 

Nota 
2 

Nota 
3 

Nota 
4 

Média 
total 

Destilador caseiro – 1°M04 10,0 6,5 8,5 6,0 8,0 
Forno solar – 1°M04 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 
Estufa ergonômica – 
1°M05 

10,0 10,0 10,0 9,5 10,0 

Gerador de energia – 
1°M05 

7,5 10,0 8,0 7,0 8,0 

Plantation Durable – 
1°M05 

10,0 6,5 9,0 6,0 8,0 

Física moderna – 1°M06 10,0 8,0 9,0 6,0 8,0 
Energia eólica – 1°V01 e 
2°M04 

10,0 7,0 8,0 10,0 9,0 

Princípio de Arquimedes – 
1°V01 

9,0 9,0 9,0 8,0 9,0 

Reuso da água - 1°V01 10,0 8,0 9,0 6,0 8,0 
Detector de agrotóxicos – 
2°M01 

10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 

Reeducação alimentar - 
2°M01 

8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Amassador de latas - 
2°M02 

9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Adubo orgânico - 2°M03 7,0 10,0 9,0 6,0 8,0 
Conservante natural - 
2°M03 

9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Realidade aumentada - 
2°M03 

10,0 7,5 8,5 10,0 9,0 

Energia solar - 2°M04 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 
Medidas corporais - 2°M01 10,0 10,0 9,0 8,0 9,0 
Aquicultura - 2°V01 10,0 7,0 9,0 10,0 9,0 
Filomena Online - 2°V01 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Jornal escolar - 3°M02 8,0 9,0 10,0 8,0 9,0 
A importância da língua 
Portuguesa - 3°M01 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

A importância da língua 
inglesa – Abstract - 3°M01 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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32.ª Feira de Ciências Filomena Quitiba. 
Feira Filomena 21/11/2016 (ocorrido no horário do noturno) 

Trabalhos Nota 
1 

Nota 
2 

Nota 
3 

Nota 
4 

Média 
total 

Grupo 1- Carregador movido a energia solar 
- 1°M01(Adrian) 

8 9 9 9 9,0 

Grupo 2- Projeto sustentável: economia da 
água do chuveiro - 1°M01(Arlex) 

9 10 9 10 10,0 

Grupo 3- Energia para carregar celular - 
1°M01(Marcela) 

7 10 8 9 9,0 

Grupo 4- Fonte de energia caseira - 1°M01 
(Jenefer) 

7 9 8 9 8,0 

Grupo 5- Projeto de captação e retenção de 
água pluvial – 1°M02 

9 9 6 8 8,0 

Grupo 6- Horta Cisnes – 1°M02 9 10 10 10 10,0 
Grupo 7- Casa sustentável por um mundo 
melhor – 1°M02 

8 8,5 8 8,5 8,0 

Grupo 8- Irrigador sustentável – 1°M02 7 8,5 7 8,5 8,0 
Grupo 9- Acquaponia caseira – 1°M02 Zero zero zero zero zero 
Grupo 10- Obtenção de energia a partir da 
água salgada - 1°M03 

8 8,5 7 8,5 8,0 

Grupo 11- Energia E. Aplicada - 1°M03 8 8 8 8 8,0 
Grupo 12- Gerando energia através da 
Batata Inglesa 1°M04 

8 9 9 9 9,0 

Grupo 13- Carregador Universal 1°M05 5 7 3 8 6,0 
Grupo 14- Energia hidráulica: uso nas 
embalagens dos alimentos 1°M05 

5 8,5 7 8,5 7,0 

Grupo 15- Movimentos de rotação - 1°M05 6 7 9 9 8,0 
Grupo 16- Plantação Sustentável - 1°M05 5 8 5 7 6,0 
Grupo 17- Energia elétrica através de limão 
- 1°M06 

7 9 5 8 7,0 

Grupo 18- Cannabidiol- 1°M06 7 6 6 7 7,0 
Grupo 19- Águas do rio doce - 1°M06 7 7 7 7 7,0 
Grupo 20- Dessalinização da água do mar - 
2°M01 

8 7 8 9 8,0 

Grupo 21- Horta Simplificada com 
Reaproveitamento de Água - 2°M01 

10 9 8 8 9,0 

Grupo 22- Repelente caseiro - 2°M02 10 6 8 9 8,0 
Grupo 23- Mini gerador eólico de bombear 
água - 2°M02 

9 8 8 9 9,0 

Grupo 24- Jovem cientista: Oficina de 
primeiros socorros 

10 6 9 8 8,0 

Grupo 25- O bambu como matéria prima em 
construções - 2°M04 

10 10 8 10 10,0 

Grupo 26- Dispositivo de regulação hídrica - 
2°M04 

9 8 6 8 8,0 

Grupo 27- Vaso de planta anti Aedes 
Aegypti - 2°M04 

8 9 6 8 8,0 

Grupo 28- A inclusão na escola Prof.ª 
Filomena Quitiba - 1°V01 

9 8 9 9 9,0 

Grupo 29- Papel reciclável - 2°V01 10 8 9 8 9,0 
Grupo 30– Jogos químicos (dois grupos) - 
1ª Etapa N01 

8 9 7 7 8,0 

Grupo 31– Teorema de Steven aplicado na 
construção civil - 2ª Etapa N01 

8 9 8 9 9,0 

Grupo 32– Foguetes - 2ª Etapa N01 8 9 7 8 8,0 
Grupo 33- Telepronter - 2ª Etapa N01 8 9 9 8 9,0 
Grupo 34– Pilha de refrigerante - 2ª Etapa 
N02    

8 7 7 8 8,0 

Grupo 35- Pilha de batatas - 2ª Etapa N02   8 8 8 7 8,0 
Grupo 36– Plantas medicinais - 3ª Etapa 8 6 8 9 8,0 
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N01   
Grupo 37– Eutrofização - 3ª Etapa N01   7 8 9 7 8,0 
Grupo 38– Polímeros, consumo e meio 
ambiente - 3ª Etapa N02   

9 8 8 9 9,0 

Grupo 39– Lipídeos, proteínas e 
carboidratos - 3ª Etapa N02   

8 8 8 8 8,0 

Grupo 40– Chuva Ácida - 1º Ano N01  8 7 8 8 8,0 
Grupo 41– Efeito Estufa e Aquecimento 
Global - 1º Ano N01  

8 8 8 8 8,0 

Grupo 42- Jornal Escolar - 2º Ano N01 6 8 8 9 8,0 
Grupo 43– Holografia - 3º Ano N01 9 10 10 10 10,0 
Grupo 44– Ar condicionado - 3º Ano N01 9 9 9 9 9,0 
Grupo 45– Língua Inglesa - 3º Ano N01 9 9 10 9 9,0 
Grupo 46– Circuito em série e paralelo - 3º 
Ano N01 

10 8 8 9 9,0 

Grupo 47– Eletroímã 3º Ano N01  7 8 8 9 8,0 
Grupo 47–Documentário da Feira de 
Ciências (Jornal da Feira). 1°M04; 1°M06; 
2°M02 e 2°M03 

     

 

 

Relação dos professores que pontuaram o Projeto Feira de Ciências. 

Projeto em substituição ao projeto Profissões. A pontuação é livre, cada professor decide quanto pontos irão destinar. A 

participação não é obrigatória, mas seria importante o envolvimento, pois este ano para a escola Filomena Quitiba foi muito 

atípico e requer uma união em prol de projeto como este!!! 

Data da Feira de Ciências: 21/11/2016 

Horário: 19:00h a 22:00 h 

Professor Disciplina Nota: E. Regular Nota: EJA 
Abeniz S. Junior Sociologia    
Adriana T. Lopes Arte  5,0 pontos 5,0 pontos 
Adriana T. Lopes História  5,0 pontos 5,0 pontos 
Alcelon Amaral L. Portuguesa ---------------------- 5,0 pontos 

Andréia T. Neves Arte  5,0 pontos ------------------- 
Andressa Rangel Matemática ----------------------- 10,0 pontos 
Angela Martins L. Portuguesa ----------------------- 5,0 pontos 
Bruna Carraro Inglês 10,0 pontos 10,0 pontos 

Chirlei Rodrigues  Química 10,0 pontos 10,0 pontos 
Fabiane L. C.  Biologia  ---------------------- 10,0 pontos 
Fabiola Taylor Matemática 10,0 pontos 10,0 pontos 

Gabriel Mariano Geografia 10,0 pontos 10,0 pontos 
Hudson Química  --------------------- 10,0 pontos 
Janaina L. Portuguesa 10,0 pontos --------------------- 

José Eduardo Filosofia 10,0 pontos 10,0 pontos 
Katia Sotelle Biologia 10,0 pontos --------------------- 

Lidiane Donadio História  10,0 pontos --------------------- 
Lucas Xavier Física 10,0 pontos2 10,0 pontos2 

Luciano Carneiro Biologia 10,0 pontos ---------------------- 
Maria Lúcia História  5,0 pontos 5,0 pontos 
Maria Lúcia Geografia 5,0 pontos 5,0 pontos 

Nilmar Matemática --------------------- 5,0 pontos 
Paulo Bossato Física 10,0 pontos ------------------- 
Paulo Cesár Matemática 5,0 pontos -2°N01 10,0 pontos  
Perla Costa Ed. Física 10,0 pontos 10,0 pontos 
Unir Júnior Arte 5,0 pontos1 ----------------------- 

Valcleia Sociologia -------------------- 10,0 pontos 
    
    

 


