
Jornal A Hora da Feira 

Projeto em Projeto do IFES 
Feira de ciência                      faz cultivo do 

Traz o mexilhão                      peroá. 

Como assunto e  

Faz pratos ótimos. 

 

Em outra parte da 

Feira encontramos                 Na carta do leitor  

Arte comcappuccino             perguntas sobre  

Feito a base de cacau.A feira do nosso 

   Município. 

Alunos do Filomena 

Trazem projeto sobre 

Energia eólica através 

Do vento.                                 Com a ajuda de 

                                                 Nossos amigos 

Bonsais de Itapemirim              concluímos mais 

Fazem sucesso em Feira.         Um jornal Hora 

                Da Feira.  

 



A energia eólica é uma energia sem poluentes 

através do vento. 

O grupo falou que o custo é bem caro para 

cada eliciecusta entorno de 3 milhões de reais. 

Gean:Com a força do vento irá virar energia e 

esses geradores não causam danos ao n 

ambiente. 

 

 

Arte eu faço  

Esse projeto criou um cappuccino artesanal 

feito com sementes de cacau. 

Ingredientes: 

Sementes de cacau 

Leite condensado  

Creme de leite 



Apenas bata e estará pronto essa receita. 

Produtos a base de mexilhão  

O projeto do IFES é muito bom para as 

pessoas de nossa cidade pois ajuda na renda 

de famílias que coletam esse marisco. 

De acordo com os alunos eles tiveram aula 

prática e aprenderam como retirar e em 

laboratório fizeram os pratos base dos 

mexilhões. 



Carta do leitor: 

Marina: Olá jornal Hora da Feira gostaria de 

saber se essa feira acontece todos os anos ? 

Hora da Feira: Querida Marina esse projeto 

feira de ciências acontece todo ano sim. 

 

Roberto: Os projetos da Feira são feitos pelos 

os alunos. Um abraço.  

Hora da Feira: Sim os projetos são feito pelos 

alunos. 

 

Lampoa – IFES 

Esse projeto cultiva algumas espécies de peixe 

,mas o foco é a peroá branca,no projeto eles 

pesquisam a melhor ração.Eles ainda não tem 

um laboratório, estão levando para outra 

cidade. 

Eles fazem diferentes testes com as rações no 

final eles analisam as teses dos peixes para ver 

o que eles não ingeriram .Eles utilizam alguns 

equipamentos como a lâmpada UV.Também 

fazem arrasto com redesfitoplânctone eles 

coletam fitos quanto zooplâncton. 

 



Bonsais – Itapemirim 

De acordo com os alunos desse projeto o 

objetivo é a irrigação programada que indica o 

horário e o tanto de água necessária.  

Para quem não conhece os bonsais, eles são 

árvores pequenas e que facilita para pessoas 

que não tem muito espaço em casa. 

 

 

 

 

 

Para quem não conhece a feira de ciências 

acontecem todos os anos ,esse ano ela 

ocorreu no ginásio do IFES na cidade de Piúma 

e contou com várias escolas não só de nossa 

cidade mas de cidades vizinhas também.  



Colaboradores : 

Beatriz Benevides 

Brenno Lucas  

Jorge Vassoler 

Matheus Ataide 

Michaela Nanndorf 

Pamela Layber 

Rebert Curitiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa edição do jornal foi para falar e prestigiar 

a Feira de Ciências de Piúma, que teve vários 

projetos ótimos.  
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