


CRÔNICA 

Milena Figueiredo 

riamos certos receios de que 
comer as plantas que 
encontramos facilmente em 

nossos jardins e ate mesmo na rua 
pode nos causar mal mas não fazem 
idéias de função alimentar. Sabia ? 
No trabalho apresentado por um 
grupo : PANC esses alimentos são 
raramente encontrados em mercados. 
Não sei, será confiável realmente 
ingerirmos alimentos como esses 
levando em conta que por estarem 
em tão fácil acesso,alguns animais 
podem urinar e infectar esses 
alimentos. Outros seres como vespas 
e insetos podem estar contaminados 
com alguns tipos de veneno. Está ai, 
consumir tais plantas fará bem ou não 
a sua saúde ? 

 

CURIOSIDADES 
Crisley Arcanjo 

 

Bioindicadores 
 
Os Moluscos são um dos melhores 
bioindicadores de poluição já 
conhecidos. Por estarem quase à 
beira-mar, em uma zona onde se 
concentram os mais diversos tipos de 
poluentes, eles são facilmente 
afetados. No seu corpo concentram-
se várias substâncias tóxicas, como o 
benzeno e metais pesados. Como 
são comedores de plânctons, 
organismos igualmente sensíveis à 
poluição, concentram-se e 

potencializam, até em mil vezes, 
elementos tóxicos nos seus corpos. 
Os moluscos bivalves, como os 
mexilhões, fazem passar uma grande 
quantidade de água por suas lamelas 
branquiais, retendo assim o plâncton 
contaminado. 
Os moluscos são ecologicamente 
importantes por um motivo: suas 
conchas são o elemento vital do ciclo 
do calcário. 
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ESTATÍSTICASESTATÍSTICASESTATÍSTICASESTATÍSTICAS
Crisley Arcanjo 

 

MEXILHÃO EM PIÚMA-ES: 

s principais produtos são o 
peixe Peroá (conhecido em SP 
como porquinho), o camarão 

sete barbas e os mexilhões, que aqui 
são conhecidos como Sururu. O 
Sururu inclusive é criado em fazendas 
marinhas ao longo da costa. Destes 
produtos são feitos muitos dos pratos 
típicos do Espírito Santo como a 
Muqueca de Sururu, Peroá no palito e 
a torta Capixaba. Aqui o pessoal se 
orgulha especialmente da Muqueca 
de peixe que pode ser feita com o 
Robalo, Dourado ou outro peixe 
semelhante. Eles inclusive usam o 
seguinte slogan: “Moqueca só 
Capixaba, o resto é peixada!”.
Tudo aqui é feito e servido em 
panelas de barro, feitas por artesãs 
de Vitória. Eu planejo conhecê
próxima semana.  

A vantagem da panela de barro é que 
ela realça o sabor dos alimentos e 
mantém a comida quente por mais 
tempo. É comum os pratos chegarem 
a mesa borbulhando e demorarem a 
esfriar.  
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JOGOS!  

 

 

 



CIÊNCIA 

 E TECNOLOGIA 

 

Leandra Gomes Martins 

 Feira de Ciências e 
Tecnologia completa mais um 
ano na cidade de Piúma, no 

Espírito Santo. A mesma tem o 
objetivo de promover o 
desenvolvimento da criatividade e da 
capacidade inventiva e investigativa 
nos estudantes, para despertar 
vocações e incentivar a pesquisa nas 
escolas. Incentivar o desenvolvimento 
do conhecimento científico, a partir da 
oportunidade de intercâmbio entre 
professores, os estudantes- 
pesquisadores e os estudantes da 
feira de ciências. 

Esse ano a Feira de Ciências da 
cidade teve a participação de todas 
as escolas do município, como de 
Itaputanga. Teve a colaboração da 
escola do IFES que proporcionou a 
quadra e os estandes para a 
realização do evento. Além do bom 
aproveito do espaço doado e da 
hospitalidade dos outros alunos das 
demais escolas, o desenvolvimento 
dos alunos perante à realizações de 
trabalho teve um aumento 
consideravelmente grande. 

É fácil perceber que, as novas 
tecnologias vieram diminuir 
empecilhos que impedem o progresso 
do indivíduo, melhorando seu 
desempenho com ferramentas 
eficazes condicionando uma 
qualidade e agilidade, garantindo uma 

maior aplicabilidade. O grande 
avanço do melhor raciocínio lógico é 
uma exemplo de que podemos inserir 
no meio social tecnologias, 
principalmente nas escolas.  

O evento ocorre todo ano e a cada 
ano que passa mais alunos estão 
dispostos a participar, não só para 
adquirir nota em seu boletim escolar , 
mas adquirir também conhecimento 
para toda a vida ! 

Alunos do projeto “ Maricultura: Cultivo de Mexilhões como forma 

sustentável” 
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NOTÍCIA 
Kessia e Jordana Mezadri 

O Núcleo de Educação 
Ambiental (NEA) ganha troféu. 

 NEA ,um grupo que vem 
tentando sensibilizar a 
sociedade sobre as 

características e problemas 
ambientais, nesse ano no dia 04/10 
recebeu um prêmio (Troféu  Biguá) na 
5° edição Prêmio sustentabilidade. 
 Esse prêmio tem como foco valorizar 
a atuação na proteção ao meio 
ambiente. 

Quando perguntados sobre os seus 
trabalhos disseram: Nossas 
atividades buscam instruir os 
servidores do IFES  para que 
desenvolvam uma postura crítica, 
tornando-os  capazes de analisar e 
buscar soluções para os problemas 
ambientais que os afetam como 
cidadãos. 

Foram destacadas, na premiação, as 
principais ações do NEA como: 
Projeto de Educação Ambiental com 
estudantes de escolas municipais e 
os cursos de aperfeiçoamento em 
educação ambiental. 

O grupo, aproveitando-se da 
publicidade, divulgou então o novo 
cronograma das atividades que terá 
seu inicio em fevereiro. Acompanhe 
abaixo o cronograma: 

Outras atividades precisam ser 
agendadas com antecedência. 

 

 

 

Cronograma regular de atividades do NEA 

IFES na praia Fevereiro 

Semana do meio ambiente Junho 

Dia do pescador 29 de Junho 

Dia mundial de limpeza em praias 3° sábado de 

Setembro 

Dia do rio Novembro 
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 NOTÍCIA  
Leandra Gomes Martins 

Língua portuguesa também 
é assunto na Feira de 
Ciências e Tecnologias de 
2016 

íngua portuguesa também é 
assunto na Feira de Ciências e 
Tecnologias de 2016 Pra quem 

não acha que o português não tem 
nada haver com ciência está muito 
enganado. A disciplina ganhou 
espaço nas feiras de ciências do 
estado, como a de Piúma que 
apresentou um trabalho com o 
seguinte título “ A importância da 
língua portuguesa na construção de 
textos”, que tem como finalidade 
apresentar a importância do nosso 
idioma e da ortografia na construção 
de redações, principalmente para as 
pessoas com dificuldade na 
elaboração de textos. Segundo a 
aluna Sybelle Tuanne, ‘o português 
além de ser assencial na construção 
de textos também é muito importante 
evolução na forma de falar.’ 
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