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PIÚMA, 05 DE DEZEMBRO DE 2016. 

FILOMENA NEWS 
FEIRA DE CIÊNCIA DA ESCOLA FILOMENA QUITIBA 2016. 

A feira de ciências da escola Filomena aconteceu no intuito de reconhecer 

talentos e promover nossa escola e município no âmbito estadual e 

porque não, até mesmo no âmbito nacional. Abrange assuntos voltados 

ao nosso meio, formas de melhorar a nossa convivência com o planeta e, 

também na busca de sensibilizar pessoas com relação à preservação e 

conservação do meio onde vivem. 
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JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL ESCOLARESCOLARESCOLARESCOLAR    

Marina Freitas 
 

Marinafreitas_ns@hotmail.com 

O jornal escolar é uma forma de mantermos toda comunidade escolar informada, 

orientada, com relação aos acontecimentos da nossa escola, visto que muitos alunos 

ou até mesmo as outras pessoas envolvidas na escola, na maioria das vezes se tornam 

alheios, não tomando conhecimento dos assuntos atuais do cotidiano escolar. O jornal 

busca informar no tempo e hora dos acontecimentos. 

O jornal é uma ferramenta de inclusão social e que contribui com a escola na formação 

social do aluno. No Brasil uma situação econômica de extrema recessão do dinheiro 

público que devia ser direcionado a população, a informação se tornou o nosso maior 

meio de nos inteirar nos assuntos econômicos que envolvem o nosso país sendo a 

mídia nosso maior meio de captação de informações. Com isso precisamos das 

mesmas para formar nossa opinião sobre tais assuntos, a veracidade da importância 

do jornal consiste em ensinar os alunos a formarem suas próprias opiniões e ajudar na 

formação individual de cada um, sendo a escola pública a que está atualmente sendo 

lesada por cortes do governo é crucial a definição dos direitos e deveres da escola, por 

isso que a implantação de um jornal escolar tanto como o meio de interação entre a 

tal e seus respectivos alunos será uma nova forma de transformar o meio escolar, foi 

utilizado de muita pesquisa no campo para realizar o trabalho, na escola foi 

apresentado a tal pesquisa com uma elaboração de um jornal utilizando papel 

impresso e noticias atuais como forma de exemplificar tal projeto, não ouve quaisquer 

dificuldades para elaborar a pesquisa ou o projeto temos em mente que há censura no 

jornal ouve o cuidado em relação a isso. 

Alunos da 2ªN01 
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TELEPRONTER Ou TELEPRÔMPTER 

Eliedja Silva 

Eliedjasilva84@gmail.com 

 

Quase todo mundo já sabe que os apresentadores dos telejornais não decoram tudo aquilo 

que estão falando. Seria um exercício e tanto para a memória, mas para facilitar e agilizar o 

trabalho diário destes profissionais as noticias são lidas com ajuda de um aparelho 

chamado Telepronter. 

Sendo apenas meio espelhado, o espelho funciona de duas maneiras. Primeiro reflete a 

imagem gerada na tela do teleprômpter, permitindo que o apresentador leia o texto. Segundo, 

devido a sua semitransparência o espelho permite que quase toda a luz da cena passe através 

de sua superfície e seja captada pela lente da câmara. Quando o apresentador está lendo no 

espelho no teleprômpter temos a impressão de que ele está olhando diretamente para a lente 

da câmara e consequentemente para a audiência. Para evitar uma aparência de rigidez, alguns 

repórteres desviam o olhar da câmera periodicamente para suas anotações, especialmente 

quando querem dar ênfase a fatos e números. 

Os alunos da 2ª etapa N 01 quiseram mostrar, então criaram um telepronter feito em casa, ele 

mostra para os alunos como e fácil utilizar um telepronter. O trabalho deles e muito 

interessante e criativo. 

Essa experiência nos mostra como é fácil fazer um aparelho de telepronter em casa, para 

ajudar em um trabalho de escola, que tem que gravar, entre outros. 

 

 

 

 
Alunos da 2ªEN01 
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EuTROFIZAÇÃO Ou EuTROFICAÇÃO 

Marina Freitas 

marinafreitas_ns@hotmail.com 

 

Eutrofização: o termo vem do grego "eû-" (εὖ), que significa bom, verdadeiro; e "-trophein" 

(τροφεῖν), nutrir. Assim, eutrófico significa "bem-nutrido" e opõe-se a oligotrófico, a situação 

contrária em que existem poucos nutrientes na água, como acontece, em geral, nas 

águas oceânicas, é causada pelo excesso de nutrientes numa massa de água, provocando um 

aumento de alga. Fomentam o desenvolvimento dos consumidores primários e de outros 

elementos da teia alimentar nesse ecossistema. Este aumento da biomassa pode levar a uma 

diminuição do oxigênio. Provocando a morte e a decomposição de muitos organismos, 

diminuindo a qualidade da água e causando alteração profunda do ecossistema. Esse processo 

pode ocorrer naturalmente, como consequência da lixiviação da serrapilheira acumulada 

numa bacia de drenagem por chuvas ou por ação do homem. 

As principais fontes de eutrofização são as atividades humanas industriais, domésticas e 

agrícolas, por exemplo, os fertilizantes usados nas plantações, ambientes estróficos podem 

estar também relacionados a processos naturais e sem intervenção antrópica, como 

ambientes pantanosos. 

As soluções para a eutrofização e o tratamento adequado para os dejetos industriais e 

fiscalização rigorosa para este tipo de ação. A solução para as lagoas é a retirada de excesso de 

matéria orgânica, por meio de dragas ou de canais artificiais que podem ligar lagoas e oceano 

para renovar a oxigenação e retirar o excesso de matéria orgânica. 

Foi um trabalho apresentado pelo grupo 37 – Eutrofização, composto pelos alunos do 3°etapa 

01 EJA. Com esse trabalho pudemos  aprofundar  mais o nosso conhecimento sobre a 

eutrofização, o que foi bom, por ser um assunto importante, e que presenciamos  no nosso 

cotidiano, não teve pontos negativos, pois foram todos esclarecidos muito bem. 

 

Alunos da 3ªEN01 
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EFEITO ESTuFA E EFEITO ESTuFA E EFEITO ESTuFA E EFEITO ESTuFA E AQuECIMENTO GLOBALAQuECIMENTO GLOBALAQuECIMENTO GLOBALAQuECIMENTO GLOBAL    

Marina Freitas 

Marinafreitas_ns@hotmail.com 

O efeito estufa serve para que haja uma manutenção na temperatura da Terra. Sem ele, a 

Terra poderia se tornar fria de mais, causando dificuldade no desenvolvimento de animais e 

vegetais, pois, a radiação solar refletida pela terra se perderia totalmente.  

O homem tem uma ação negativa em relação ao efeito estufa, porque com a queima de 

combustíveis fósseis ele tem colaborado com o aumento da temperatura na Terra. Esse 

aumento é gerado pela derrubada de florestas e pela queima das mesmas, uma vez que, as 

florestas ajudam a regular a temperatura, o nível das chuvas e até mesmo os ventos em 

diversas regiões. ''Como as florestas estão diminuindo no mundo, a temperatura terrestre tem 

aumentado na mesma proporção.'' 

Outra coisa que aumenta o efeito estufa é o lançamento de gases poluentes na atmosfera, e 

principalmente a queima de combustíveis fósseis, assim como a queima do óleo diesel e da 

gasolina. O dióxido de carbono e o monóxido de carbono bloqueiam a dissipação do calor, 

essas camadas de poluentes funcionam como um isolante térmico na Terra e o calor que fica 

nas camadas mais baixas da atmosfera causam graves problemas pro planeta. 

Se a gente não se conscientizar, no futuro muitos ecossistemas poderão ser atingidos e 

espécies de animais e vegetais poderão ser extintos. Como já podemos ver o derretimento das 

geleiras, que só tendem a aumentar, os meteoros, furacões e tufões poderão acorrer com mais 

intensidade. Isso também vai influenciar negativamente a produção agrícola, reduzindo a 

qualidade dos alimentos, e a elevação da temperatura nos mares desviaria o curso de 

correntes marítimas, causando a extinção de varias espécies de animais marinhos e 

diminuindo a quantidade de peixes nos mares.  

Os alunos queriam mostrar e conscientizar as pessoas sobre o que está acontecendo com o 

planeta e que se não cuidarmos dele hoje iremos pagar por isso no futuro, ou talvez nem 

sejamos nós, e sim nossos filhos e netos. Temos que parar de poluir nossa atmosfera, e 

pensarmos em maneiras de como reverter um pouco o aquecimento, que cresce cada dia 

mais, e não nos preocupamos, e muito menos pensamos em  formas de no mínimo  sensibilizar 

as pessoas ,pois só assim poderemos ter esperança num futuro melhor para as próximas 

gerações. Alunos da 1ªEN01 
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JOGOS  E JOGOS  E JOGOS  E JOGOS  E PASSATEMPOSPASSATEMPOSPASSATEMPOSPASSATEMPOS    

Eliedja Silva  

Eliedjasilva84@gmail.com 
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CHARGES 

Bruna Almeida 

bruninhagts347@gmail.com 
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ALuNAS: Bruna Almeida, Eliedja da Silva e Marina Freitas. 

SÉRIE: 2º M-02. 

 


