
FILOMENA NOTÍCIAS  
                                        PIÚMA, 18 DE NOVEMBRO DE 2016 

´´FEIRA DE TECNOLOGIAS NO 
GINÁSIO POLIESPORTIVO DO IFES.´´ 

A feira de ciências do ifes tratou sobre o uso consciente da água. Os diversos projetos       
envolveram tecnologia, alimentos, uso da terra e de plantas de forma sustentável que ajude o 
planeta e também a sociedade. 

As exposições procuraram responder as questões sociais e natural que vem assombrando a 
sociedade, tal medo e devido á crise hídrica, que faz as pessoas mudarem devido a suas 
ocupações profissionais.  

 

 

A feira ocorreu no ginásio poliesportivo do IFES, contando com ajuda dos estudantes de várias 
escolas.  Uma das fileiras foi destinada para escolas visitantes sendo que o Leopoldino Rocha de 
Itapemirim apresentou projetos diversos e o Filomena Quitiba apresentou a importância da 
Ed.fisica e línguas estrangeiras na escola e na vida profissional.  

A amostra também contou com a presença do núcleo de artes do IFES que demonstrou que a 
escola tem que cumprir seu dever na sociedade, devido ao projeto aberto ao público, dando uma 
nova luz para moradores de Piúma e região.  

 
 

. 
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Exposição teórica  
Os alunos participantes 
necessitaram ter um certo 
conhecimento agrícola, 
nutricional, hídrico e tecnológico, 
pois seus projetos procuraram 
trazer uma melhoria no manejo 

das fazendas em relação a água 
e como isso poderia afetar a 
saúde e nutrição da população.  

Esta feira exigiu que o estudantes 
aprofundassem seus estudos na 
biologia e na química, já que, 
estamos falando sobre elementos 
naturais.  

O conhecimento sobre a 
tecnologia também foi crucial, 
pois alguns projetos trataram da 
utilização de novos softwares e 

Hardware, como solução de 
alguns problemas de saúde e 
ecológicos.  

 

 
 

 

 

PROJETOS 
Nesses dias de amostra da feira, teve muitos 
projetos interessante, onde sempre visava o 

reaproveitamento  da agua.
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TEMA DESTAQUE 

Entre os projetos o tema que mas 

ganhou destaque foi o do uso da 

agua, onde se observou que 

diariamente são gastos grandes 

toneladas de agua para reproduzir 

tudo aquilo que consumimos hoje, 

mas infelizmente de maneira 

desordenada. 

 



ESPAÇO SAÚDE 
 

Quando falamos em agua , como já 
sabemos , ela e um grande bem vital 

para nos e juntos a isso é importante , 
para que tudo em nosso corpo 

funcione bem, que tenhamos uma boa 
alimentação. Mas ai muitos pensam 

:ter uma boa alimentação significa não 
comer nada que eu gosto ou que como 
diariamente ? Mas que nos respondeu 
essa pergunta foi a nutricionista Carina 

feres que estava com um stand na 
feira:  Não , pois tudo pode ser 

consumido , desde  que o consumo do 
produtos mas caloricos sejam 

utilizados de maneiras moderadas e 
com isso , junto a uma alimentação 
rica em componentes benéficos , 

podemos ter uma vida mas saudavel e 
prazeroza dizia a nutrionista . 

 

 

 

 

´´MAIOR FEIRA DA REGIÃO ´´
 
A feira do IFES foi a maior da região, abrangendo diversas escolas e dezenas de projetos. 
Como qualquer evento inovador, ele teve suas peculiaridades, se tornado assim único. 
Pensando nisso, resolvemos destacar essas curiosidades. 
 
*Foi o primeiro ano que outras escolas participaram da 
feira junto com o IFES (Escolas Municipais e 
Estadual). 
 *Funcionou durante 3 dias e ficou a disposição do 
público o dia todo ( de 8hrs até 18hrs). 
 *Uma grande variedade de temas, desde tecnológicas 
até sustentabilidade. 
 *O tema que mais se destacou na feira era o uso da 
água, vários projetos utilizaram esse tema. 
 *Na feira deu para observa a integração de novas 
tecnologias. 
 

 
 *Com essa exposição (feira), as pessoas que ali 
passa ganha conhecimento em varias áreas, como o 
uso ideal da água, as tecnológicas que pode te ajudar 
no trabalho, o uso ideal dos alimentos e como muitas 
outras coisas. 
 *Esse ano tinha novos projetos, e muitos deles 
avançados que ajudará muito a sociedade e também a 
nossa cidade, se esses projetos for levado a serio. 
 
 
 



  
                              TECNOLOGIA 
 
A feira do ifes apesar de focar na 
natureza , pode ser-se observa a 
integração de novas tecnologias ao 

ecossistema e a melhor utilização 
para as pessoas que tem algumas  
necessidade especial.

Algumas dessas reinvenções 
mostraram que com um pouco mais 
esforço você pode aprimorar 
qualquer coisa. O mercado da 
tecnologia ainda muito visto ,e  é 
aberto a qualquer tipo de boa ideia , 

e principalmente que beneficie essa 
sociedade. 
Essas inovações pode representar 
um marco para a cidade de Piuma , 
mostrando que essa região ainda 
tem um grande potencial a ser 
explorado, mas sempre de forma 

sustentável e beneficiando a 
indústria , a sociedade e a natureza , 
apesar de aparecer impossível, 

esses alunos provaram que 
realmente tem como viver de  
formamas saudável e sustentável.  
 

 
As criticas referentes a Feira de Ciências e Tecnologia foram muito poucas, pois os alunos conseguiram 
mostrar para as pessoas e ate mesmos aos alunos, que é muito importantes essas inovações em nossa 
sociedade. Esse ano podemos observar que teve um aumento na integração dos alunos de diferentes 
escolas, e antes a escola Ifes eram privada, por que só podia participar alunos que eram do Ifes. Já outras 
escolas não podiam apresentar, esse ano foi muito importante para os alunos compartilhar um pouco mais 
os aprendizados e os seus conhecimentos em várias áreas referente ao tema desse Feira de Ciências que foi 
realizada com muito sucesso esse ano. Esse ano podemos observar que a Feira foi muito bem organizadas e 
também muito bem apresentada os trabalhos, e as escolhas dos trabalho diante do tema que foi proposto, 
para os alunos realizar em grupos, esse ano teve ate mesmo barraquinha cultural. Mais uma vez a Feira de 
Ciências e Tecnologia das Escolas de Piúma vem inovando vários projetos juntos com os alunos que 
inventam, criam e produzem inovações que impressionam muitas pessoa. 
 E  as pessoas que visitaram já estão a espera da próxima feira, pois a feira trouxe boas ideias  para as 
pessoas viverem de forma saudável e sustentável.
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