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Objetivo:  Fazer com que nossos alunos coloquem em pratica os 

conhecimentos teóricos com os quais trabalhamos até o presente momento. 

   Despertar o gosto pela pesquisa, pelos experimentos, fazer com que se 

aproximem mais do laboratório, aumentando também seus conhecimentos 

sobre as vidrarias, segurança de laboratório e reagentes. 

 

 

Descrição: No último semestre de 2015 foi dada continuidade ao projeto do 

sobre a alimentação com enfoque nas adulterações do leite, além da Feira de 

Química da escola, Feira de Ciências da Unipampa e preparo para a 

participação do VII SIEPE.   

        

        

      

     
 
 
 
 

Projeto sobre alimentação de 

adolescentes e  Feira de Química 2015 



 

Objetivo: Fazer com que nossos alunos coloquem em pratica os 

conhecimentos teóricos com os quais trabalhamos até o presente momento. 

Despertar o gosto pela pesquisa, pelos experimentos, fazer com que se 

aproximem mais do laboratório, aumentando também seus conhecimentos 

sobre as vidrarias, segurança de laboratório e reagentes. 

 

 

Descrição: No último semestre de 2015 foi dada continuidade ao projeto do 

sobre a alimentação com enfoque nas adulterações do leite, além da Feira de 

Química da escola, Feira de Ciências da Unipampa e preparo para a 

participação do VII SIEPE.   

        A Feira de Química 2015 da Escola Frei Plácido teve a participação 

expressiva de mais de oitenta alunos com vários trabalhos do ensino médio, 

técnico. 

        

        

      
     
 
 
 
 

Feira de Química 2015 



   Para organizar a Feira de Química fizemos algumas reuniões, eu junto aos 

pibidianos da escola, procurando uma melhor forma de organizar e fazer 

com que os alunos(as) participassem do evento, decidimos que: 

 

  Os trabalhos podem ser individuais ou de grupos de até três integrantes, 

para estimular a maior participação dos alunos; 

  Os alunos que fizerem os trabalhos ficam isentos de uma avaliação, e os 

vencedores receberam certificados, assim como o primeiro lugar ganhará 

um rodízio de pizza. O que empolgou os alunos e fez com que o número 

de inscrições fosse bem mais expressivo que nos anos anteriores! 

   

   Devido ao mau tempo nossa feira precisou ser transferida o que nos 

causou alguns transtornos, mas ainda assim os alunos participaram 

ativamente. 

   Os pibidianos elaboraram um cartaz para ser colocado em cada sala de 

aula, para a divulgação da nossa Feira. 





Escrita Reflexiva sobre a ação: Foi gratificante ver a participação 

dos alunos, o interesse ao pesquisarem o que poderiam apresentar 

no feira, assistindo vídeos, fazendo questionamentos  e pedindo 

explicações aos bolsistas do Pibid na hora de fazerem suas 

inscrições. 
    
 



FEIRA DE QUÍMICA 2015 



FEIRA DE CIÊNCIAS DA UNIPAMPA 2015 



Resultados:  Nossa Feira de Química foi realizada com sucesso e muitas 

participações, levamos os trabalhos vencedores para a Feira de Ciências 

da Unipampa, o que os motivou muito. 

 

Comemoração dos Primeiros Lugares na Feira de Ciências da 

escola  com a supervisora e alguns dos pibidianos. 



 

Objetivo:  Fazer com que nossos alunos coloquem em pratica os 

conhecimentos teóricos com os quais trabalhamos até o presente momento. 

   Despertar o gosto pela pesquisa, pelos experimentos, fazer com que se 

aproximem mais do laboratório, aumentando também seus conhecimentos 

sobre as vidrarias, segurança de laboratório e reagentes. 

 

 

Descrição: No último semestre de 2015 foi dada continuidade ao projeto do 

sobre a alimentação com enfoque nas adulterações do leite, além da Feira de 

Química da escola, Feira de Ciências da Unipampa e preparo para a 

participação do VII SIEPE.   

        

        

      

     
 
 
 
 

Projeto sobre alimentação de 

adolescentes e  Feira de Química 2015 



PROJETO DOS ALIMENTOS COM ENFOQUE NAS ADULTERAÇÕES DO LEITE 

   No segundo semestre de 2015, continuamos com a aplicação do nosso 

projeto: 

 

  Organização dos Grupos Sociais: Ministério da Fazenda, mídia, 

transportadores de leite, produtores de leite, indústria e consumidores; 

 

  Apresentações dos Grupos Sociais e Debate; 

 

 Palestra com a professora de Bioquímica da Unipampa Elizabete De 

Avila; 

 

 Escrita das atividades do projeto; 

 

 Teste da prática que será realizada no dia 27/11/205. 



Apresentação dos Grupos Sociais sobre as Fraudes do Leite e o Debate realizado 

pelos alunos.  



Debate dos Grupos Sociais 



Palestra sobre adulteração do leite com a Professora Elizabete da Unipampa 



Teste da prática a ser realizada com os alunos dos terceiros anos 
   



 Banner que será apresentado no VII SIEPE no dia 24/11 


