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Foi realizado no último dia 31/08/2018 na UNIPAMPA a Feira de 

Ciências, contando com a participação de várias escolas da rede Municipal, 

Estadual e Particular, zona Rural e Aceguá. 

Foram apresentados vários trabalhos e de todas as áreas.  

Alguns dos trabalhos que mais chamou a atenção, foram das escolas 

Barão de Aceguá, que construíram uma Usina Termoelétrica que contém como 

componente para combustão, o fogo. A mini usina, com auxílio de um gerador, 

serve geração de energia para pequenos eletrônicos, como carregamento de 

celular, câmera digital, bateria, entre outros. 

   

Usina Termoelétrica movida a Álcool  



 

Alunos 3º Ano do ensino Médio Barão de Aceguá. 

 

Já a escola do assentamento 8 de Agosto, investiu na agricultura, criando um 

inseticida orgânico para o controle de pragas, à partir dos componentes Fumo, 

Álcool e Sabão Neutro.  

 

Alunos do EJA da escola 8 de Agosto, Zona Rural. 



Já a escola Frei Plácido desafiou a engenharia, criou um Carrinho 

que era impulsionado por pressão. Ao impulsionar o carrinho percorreu 

uma distância de aproximadamente 12 m, tendo apenas os componentes 

ar comprimido e água.  

 

Alunos do 2° ano do curso Médio Técnico em Mecânica da escola Frei 

Plácido 



 

Banner explicativo de todos componentes utilizados no carrinho.  

 

Aluno Samuel Dutra Jardim, 17 anos com o Carrinho. 



 

O que chamou muita atenção desses trabalhos e outros tantos que 

estavam expostos na Feira de Ciências, foi a capacidade de criação dos 

alunos, o empenho em mostrar o seu melhor trabalho e principalmente o 

conhecimento por aquilo que estavam apresentando. O orgulho e a 

motivação de estarem ali dentro de uma universidade mostrando o seu 

trabalho, e que são capazes de inventar ou criar. Ter ideias e conseguir 

baseado em referencial teórico e vários autores, transcrever suas ideias 

e coloca-las em prática. 

 


