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1. Primeiro experimento 
Após visitar a feira de ciências que observei alguns dos muitos experimentos separei três para               
fazer um resumo deles o de número um e o que observei a respeito dos inseticidas nas                 
plantações com o título :Inseticidas naturais e sua importância para os processos            
agroecológicos e alimentação saudável, trabalho executado pela Escola Estadual de Ensino           
Médio 8 de Agosto em Candiota Assentamento que teve sua orientadora Professora Suelem             
Silveira e Professora Gislane Jurema Pacheco junto com os alunos: Chaiane Neves da             
Conceiçao e Maicom Daivid este experimento que tem o seu preparo com fumo, álcool, água               
e sabão tem um prazo de ficar pronto para uso em 15 dias ele pode ser aplicado com a função                    
de afastar lagartas e pulgões. O segundo inseticida que foi demonstrado por esses mesmo              
grupo foi o de losna com laranja leva 60 dias para ficar pronto pra uso essa mistura tem a                   
função de afastar todo tipo de inseto. O terceiro inseticida também apresentado por esse              
grupo foi o de calda de canela e de preparo rápido ele fica pronto em apenas 24 horas e serve                    
para espantar todo e qualquer tipo de inseto desse grupo tive a informação que esses três                
experimentos apenas espantam os insetos das plantas deixando que os insetos continuam na             
natureza executando outras funções e assim não destruindo as plantas.  

 
 
 
 
 

 
2. Segundo experimento 



O segundo trabalho que visitei foi o Aquaponia um trabalho bem elaborado pela Escola              
Estadual de Ensino Médio Mercio da Silveira em Candiota, os alunos presentes e que              
fizeram a apresentação foram Nathally Soares Barbara Gonçalves Gregory Dutra e Tony            
Ritta, o que notei nesse trabalho foi a preocupação com o consumo da água que nesse projeto                 
da aquaponia essa água ela é reutilizada fazendo um sistema de rotatividade regando uma              
horta suspensa sobre um aquário com peixes ao mesmo tempo que o que cai dessa horta                
alimenta os peixes os dejetos dos peixes serve como adubos pras hortaliças um projeto              
interessante com toda uma preocupação com o meio ambiente e com o fator de economia de                
água. 

 
 
 

3. Terceiro Experimento   
  

O terceiro trabalho observado foi propriedades físico químicas e os principais constituintes            
do leite da Escola Estadual de Ensino Medio Barao de Acegua com os alunos : Jacson                
Vasconcelos Dana Vieira Nicole Spenst Laiana Gielow, um projeto que durou 5 meses com              
palestras para aprenderem sobre a conservação e propriedades do leite para saberem que o              
leite tem de ser de animais saudáveis que o capim interfere na qualidade do leite que o animal                  
não pode estar com problemas de saúde como a mastite esse tipo de doença traz a                
contaminação do leite e uma vez contaminado perde se todo o leite que for misturado testes                
são feito antes de recolher para o caminhão do leite tudo dentro de uma supervisão para que                 
fique um leite de boa qualidade para a fabricação dos queijos e manteigas. Foi bom ter                



participado desta edição da feira de ciências na unipampa ela traz novidades para todos que               
participam. 

 


