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PIBID 2018

                                                                           DISCENTE: SIBELLE FLOR BORTOLOTTO

Cronograma

Atividades:

1- Apresentação das bases: 16/08

2- Estudo das bases e inicio do levantamentos das informações: 23/08

3-Apresentação das bases:

-Tipo de dados: números, gráficos;

-Abrangência dos dados:internacional, nacional, RS,cidade escola.

-Listagem geral dos dados disponíveis na base:30/08

4- Primeira versão no relatório no google docs): 06/09

5- Segunda versão: 27/09

6- Versão final do relatório técnico com caracterização:

-geográfico;

- geoconomico;

- social;

- Educacional e diagnóstico educacional: 04/10

10- Seminário regional de educação de programas Educações: 10/11

 

-No dia 16/08 os coordenadores passaram a listagem das atividades.

-No dia 23/08 nosso grupo realizou a apresentação do levantamento de dados.

 

 

Feira de Ciências

Discente: Sibelle Bortolotto             Data: 24/08/2018
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Escola Estadual – 1 ano.

Tema abordado: Açúcar por traz dos alimentos;

Para pesquisa do uso excessivo do açúcar no dia a dia, o grupo relatou ter usado um objeto chamado refratômetro para análise, assim podendo observar a quantia de açúcar nos líquidos, tais como

refrigerantes, sucos, sendo no máximo 25g de açúcar, que deveriam ser ingeridos por dia. Foi retratado também, doenças causadas pelo uso do açúcar, tais como: diabetes, caries dentarias,

obesidade.

O grupo indicou como recurso utilizar menos o uso do açúcar com ajuda de médicos e nutricionistas. Sendo assim, manteremos uma vida saudável.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Maria Joaquina – 4 Ano( Lavras do Sul)

Tema: Separando e reciclando para uma vida melhor.

As crianças passaram a apresentar os tipos de reciclagens e seus fins.

A reciclagem de lixos secos, podendo ser reutilizados para fins artesanais, tais como: roupas  velhas são reutilizadas para fazer bolsas, potes para semear plantas, etc.

O lixo orgânico, por sua vez, é descartado em um buraco na terra, para se decompor e formar um adubo sustentável, adubando a plantas de hortas, flores, entre outros.

 

E.M.F. Dr. Cláudio Teixeira Bulcão – 9 ano

Tema: Benefícios das plantas medicinais.

Trata-se do uso fundamental das plantas para tratamentos à saúde. Sendo que, nem todas as ervas são benéficas a saúde, por haver em algumas, venenos para lhes defender de predadores, ou

óleos essenciais, que atraem aves para a polinização. Assim, algumas dessas atuam positivamente no organismo humano, outras podem causar graves danos.

Exemplos de ervas medicinais: Alecrim, usado para alívios de enxaquecas, lapsos de memória,  e baixa de imunidade, diminui dores reumáticas e articulares; Cidró, antiespamodica, aromática,

carminativa; Hortelã, auxilia na digestão, combate fadiga, gases; Poejo, expectorante, tosse crônica, calmante para o sistema nervoso, contra gripe; Menta, purificador do ar e do hálito, realiza uma

boa digestão, é um antiácido natural, e acalma nervos já desgastados.


