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APRESENTAÇÃO  

 

Essa publicação é resultado do projeto aprovado à chamada do edital Nº 

005/2018/RTR/IFMT de Apoio à Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão – JENPEX que foi 

realizado no IFMT campus Confresa entre os dias 09 e 10 de agosto de 2018. O foco principal 

das Jornadas na rede federal é consolidar espaço para apresentações de resultados de projetos 

de ensino, pesquisa e extensão apoiados por editais do IFMT e externos, também resultados de 

trabalhos e pesquisas de livre iniciativa desenvolvidos pelo campus ou pela comunidade 

externa, além de contemplar relatos de experiências e práticas pedagógicas em geral. O IFMT 

campus Confresa, desde sua criação, tem proporcionado oportunidades dessa natureza e 

incentivado o desenvolvimento de ações que contemplem o tripé: ensino – pesquisa – extensão. 

Essa segunda edição da Jornada de ensino, pesquisa e extensão trouxe o tema: O papel da escola 

no desenvolvimento sustentável na região do Araguaia Xingu e foi considerada uma 

oportunidade a mais tanto de incentivo, quanto de socialização de conhecimentos científicos e 

culturais por parte de educadores, estudantes e comunidade interna e externa de toda essa região 

do Araguaia Xingu. Essa edição da Jornada, teve um número significativo de participantes, 

ultrapassando 600 inscritos; foram oferecidos mais de 20 minicursos distribuídos durante os 

dois dias de evento, e, riquíssimas palestras com temáticas voltadas aos cursos médio e superior 

do campus Confresa, além dos momentos de entretenimentos proporcionados pelo palco 

cultural. Por isso, estimado leitor, deleite-se sobre a ampla variedade de trabalhos científicos 

das categorias: resumos simples e resumos expandidos, que foram submetidos e aprovados ao 

evento e que ora compõe esses Anais. 

 

 

Boa leitura! 

Organizadores 
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A BIBLIOTECA VAI A SALA DE AULA: PROTAGONISMO 

ESTUDANTIL NO CONTEXTO DA PRODUÇÃO E FRUIÇÃO DAS 

ARTES 
 

Adriana Alves Barbosa –E.E. Vila Rica 

(dri50@hotmail.com) 

Ana Carine Casali – E.E. Vila Rica  

(anacarinecasali14@gmail.com) 

Ana Carolina Crisóstomo Niesciur– E.E Vila Rica 

(anacarolina_niesiur@hotmail.com)  

Jéssica Coelho de Souza– E.E. Vila Rica 

(jecasouza@gmail.com) 

Néubia Barreira Campos– E.E Vila Rica 

(neubiabc@gmail.com) 

 

RESUMO: Esse trabalho tem como objetivo relatar o resultado parcial de um projeto de ensino 

e aprendizagem que está sendo desenvolvido pelos alunos e professores do 1º ano do Ensino 

Médio Inovador- ProEMI da Escola Estadual Vila Rica nas disciplinas que compõem as áreas 

de conhecimentos de Linguagens e Ciências Humana. Destaca-se que esse projeto visa criar 

situações de aprendizagem para que os alunos desenvolvam habilidades de leitura, escrita e 

artísticas por meio dos princípios do Protagonismo Estudantil e da aprendizagem cooperativa, 

tendo como foco leitura de obras literárias envolvendo diferentes gêneros e, desse modo, 

vislumbrar uma abordagem de leitura e interpretação de texto, enquanto artifício de valorização 

das diferentes manifestações da cultura brasileira. Ao se tratar da metodologia de trabalho, 

realizou- se oficinas de elaboração de projetos, com atividades para observação com intenção 

de identificar quais seriam as áreas de maior interesse dos alunos em relação à necessidade de 

desenvolver ações que contribuíam de fato para a melhoria do processo de aprendizagem, e que 

ao mesmo despertasse entre os alunos o espírito do trabalho coletivo e do protagonismo 

estudantil. A partir da temática e definição da linha de ação do projeto organizou-se um grupo 

de estudo para a elaboração das ações desenvolvida no mesmo, posteriormente selecionar um 

conjunto de obras literárias para cada turma envolvidas nas ações planejadas. Depois de se 

definir quais seriam as estratégias adotadas para motivar e potencializar a leitura das obras, 

optamos por flexibilizar os materiais de leitura levando os livros até a sala de aula e 

disponibilizando as versões digitais, como biblioteca on-line. Enquanto resultado desse trabalho 

destaca-se a ampliação da rede de aprendizagem cooperativa, uma maior motivação dos alunos 

em relação à leitura de obras clássicas e a aquisição por parte da escola de um pequeno acervo 

de obras literárias. 

 

Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem, Leitura, Protagonismo. 
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CROTALÁRIA: UMA ALTERNATIVA NO COMBATE AO AEDES 

AEGYPTI 
 

Maluse Zaneratto de Moraes – E. E. Alexandre Quirino de Souza 

(malumoraesantonio@hotmail.com) 

Dominga Favero – E. E. Alexandre Quirino de Souza 

(claytondominga@hotmail.com) 

 

RESUMO: O presente projeto se deu, devido à preocupação com os altos índices de casos de 

Dengue apresentados em nosso município, levando os responsáveis da área da saúde a 

intensificarem o combate contra o mosquito. Com isso, levantou-se, através de debates em sala 

de aula, a situação presente na comunidade e as perspectivas e sugestões em diminuir e/ou 

combater o mosquito da Dengue. Foi sugerido primeiramente, uma pesquisa sobre o mosquito 

e tudo que se relaciona à ele. Os alunos juntamente com os professores, após a pesquisa de 

como combater o mosquito, chegaram à Crotalária. Conseguiu-se através da SEMEC – 

Confresa, sementes para o plantio e distribuição na comunidade escolar e na Dinâmica 2016, 

junto com panfletos explicativos e apresentação dos alunos sobre a pesquisa feita e suas 

conclusões. Os alunos participaram ativamente de todos os processos do plantio, cuidados e 

distribuição da Crotalária para a comunidade local, levando também para suas residências, onde 

orientaram a família e vizinhos sobre o benefício da planta em relação ao mosquito Aedes 

Aegypti. Ouve um grande comprometimento e participação por parte dos alunos no trabalho, 

pois envolveu pesquisa (aprendizagem), realidade vivida por eles junto com a comunidade e a 

nível nacional, saúde e o social. Através do plantio da Crotalária em diversas residências, a 

divulgação dos alunos à comunidade, sobre a proliferação do mosquito Aedes Aegypti e a 

prevenção da doença, ouve uma considerável diminuição dos casos da doença. 

 

Palavras-chave: Crotalária, Prevenção, Educação. 
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A ORFANDADE EM HISTÓRIAS DE UMA MENINA SEM PALAVRAS 
 

Dagoberto Rosa de Jesus – IFMT campus Primavera do Leste 

(dagoberto.jesus@pdl.ifmt.edu.br) 

Vinicius Rezende Ruppenthal– IFMT campus Primavera do Leste 

(viniciusrr@gmail.com) 

Jonathas Nunes de Lima - – IFMT campus Primavera do Leste 

(jnuneslima@gmail.com) 

Eduardo Daniel Carneiro – IFMT campus Primavera do Leste 

(edcarneiro@gmail.com) 

 

RESUMO: O projeto Histórias de uma menina sem palavras: literatura, orfandade e África 

aprovado no Edital da PROPES nº 11/2017 teve como objetivo apresentar e analisar as 

narrativas presentes na obra de Mia Couto, A menina sem palavras (2013), buscou um olhar 

atento para os seus protagonistas, destacando a análise da obra, entender como os protagonistas 

se deslocam nesse universo cheio de carências. Assim sendo, a pesquisa apresentada procurou 

refletir sobre o papel da leitura e da literatura no processo de formação de um leitor critico, 

além de apresentar uma realidade pouco conhecida do aluno brasileiro, o cenário de diversidade 

presente na literatura de matriz africana. Como metodologia de trabalho foram realizadas 

algumas leituras dos contos que compõem a obra, cada conto foi fichado, sistematizado seus 

elementos, como narrador, personagens, enredo e espaço. A partir deste levantamento a luz de 

um referencial teórico de teoria literária foi realizado a análise dos contos e dos personagens. 

Esta pesquisa apresentou uma oportunidade de compreender o processo de inserção de uma 

obra da literatura africana de língua portuguesa, considerando a necessidade de discutir a nova 

lei n° 11.645/08, de março de 2008 que prevê a obrigatoriedade do ensino da história e cultura 

afro-brasileira. Deste trabalho resulta análise literária do livro do escritor Angolano Mia Couto, 

foram sistematizados durante a análise dos contos os protagonistas e suas relações com o tema 

da orfandade. Foi promovido o contato com a literatura africana, o estimulo ao gosto pela 

leitura, a valorização das culturas de raízes africanas. Através da metodologia aplicada na 

análise dos contos lidos foi possível sistematizar temas, estruturas e características comuns nos 

diversos contos da coletânea de Mia Couto. 

 

Palavras-chave: Leitura, Orfandade, Mia Couto, Literatura Angolana. 
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ABORDAGENS DE QUESTÕES E TEMÁTICAS LOCAIS POR MEIO 

DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
 

Célia Ferreira de Sousa – IFMT campus Confresa 

(celia.sousa@cfs.ifmt.edu.br) 

Willyãn Arruda de Araújo – IFMT campus Confresa 

(arrudawillyan31@hotmail.com) 

Gislane Maria Maia - IFMT campus Confresa 

(gislaine.maia@cfs.ifmt.edu.br) 

Marcelo Franco Leão – IFMT campus Confresa 

(marcelo.leao@cfs.ifmt.edu.br) 

 

Resumo: Este texto apresenta os resultados do projeto aprovado pelo Edital Nº 016/2016, que 

teve como objetivo demonstrar que as histórias em quadrinhos podem contribuir para a 

divulgação do conhecimento científico e social. A divulgação de conhecimentos científicos e 

tecnológicos vem sendo alvo de pesquisas na área de educação em ciências, sendo tema central 

de diversos trabalhos publicados em anais de eventos da área e em periódicos nacionais e 

internacionais (NASCIMENTO; REZENDE JUNIOR, 2010). O termo divulgação científica 

está relacionado à forma como o conhecimento científico é produzido, como ele é formulado e 

como ele circula numa sociedade como a nossa (SILVA, 2006). Destarte, o projeto viabilizou 

a confecção de várias histórias em quadrinhos de temáticas polêmicas que envolvem ciência, 

tecnologia e sociedade, tais como: poluição, lixão, doenças, higiene, cosméticos, alimentação, 

combustão, preconceito, queimadas, entre tantos outros. As atividades foram desenvolvidas 

interdisciplinar envolvendo aulas de Língua Portuguesa e Química. Os estudantes do ensino 

médio, em duplas, escolhiam uma das temáticas, para fazerem suas produções textuais. Após 

constituição das duplas e feita a escolha temática, realizou-se momentos de estudos sobre as 

características específicas do gênero textual – histórias em quadrinhos, conhecimento das 

funções e sequências dos balões e falas, e também conhecimento e aprendizado sobre o uso do 

software gratuito, chamado HagáQuê, específico para produção de histórias em quadrinhos. 

Dadas algumas dificuldades de acesso a computador, alguns estudantes fizeram suas produções 

em folhas sulfite, situação que a nosso olhar, não interferiu na aquisição da aprendizagem do 

gênero específico, nem na finalidade do projeto - utilizar o texto como forma de alertar, 

conscientizar e orientar a sociedade sobre possíveis riscos relacionados as temáticas 

supracitadas. Como resultados alcançados, além de calorosos debates em sala de aulas, sobre e 

a partir dos temas sociais, constituiu-se uma coletânea de histórias em quadrinhos produzidas 

pelos estudantes, que ao final do projeto será distribuída nas escolas da região Araguaia Xingu 

e adjacências. 

 

Palavras-chave: Leitura e Escrita, História em quadrinhos, Divulgação científica, 

Conhecimento. 
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ANÁLISE DO DESMATAMENTO NO MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT 

NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 
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RESUMO: Desde os primórdios dos tempos, o ser humano usa os recursos naturais do planeta 

para a sua sobrevivência. Com o desenvolvimento de práticas agrícolas se fez necessário à 

abertura de áreas de florestas para uso da agricultura, agropecuária e exploração de madeira. 

Esse processo se intensificou a partir da revolução industrial e do aumento da população, 

quando se fez necessário a produção de uma maior quantidade de alimentos. Na atualidade pode 

se dizer que há uma série de causas que envolvem o desaparecimento das florestas tanto em 

contextos locais como globais. Essas causas vêm sendo discutidas desde 2000 pela Organização 

das nações unidas (ONU) durante o Fórum Intergovernamental sobre as Florestas. Segundo o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Pará e Mato Grosso são os estados que mais 

desmataram entre 1988 e 2013, isso aconteceu principalmente pelo avanço da fronteira agrícola 

para as áreas de floresta e aumento de pastagens. Confresa se localiza na microrregião Norte-

Araguaia com cerca de 5081 km2, em uma área antes considerada de transição entre os biomas 

cerrado e floresta amazônica e atualmente após o Zoneamento passou a ser apenas cerrado, 

sendo um dos territórios mais devastados do estado, ocupando o 15º lugar no ranking do 

desmatamento em um total de 141 cidades de Mato Grosso. De acordo com o Projeto de 

Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), entre 2000 e 

2016 ocorreu o desfloramento de 23,92% da vegetação nativa do município, totalizando em 

66,62%, o equivalente a 3864.5 km2 em área desmatada. Os impactos ambientais causados por 

esse desmatamento são bastante expressivos e trazem problemas ambientais e socioeconômicos 

graves, tais como: diminuição das chuvas com longos períodos de estiagem; redução da 

umidade relativa do ar, altas temperaturas, nascentes desprotegidas causando assoreamento de 

córregos e rios, desgaste dos solos e perda de biodiversidade da fauna e flora nativas. Este 

trabalho teve por objetivo analisar o contexto histórico do desmatamento no município de 

Confresa nas duas últimas décadas. Para realização da pesquisa utilizamos dados obtidos por 

meio de pesquisas bibliográficas em artigos, órgãos ligados ao meio ambiente e sites, 

principalmente do INPE. Após a investigação, verificou-se que existem poucos dados 

armazenados em órgãos como a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria 

de Agricultura e Meio Ambiente do Município. A SEMA e o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), encontram dificuldade em saber os 

focos de desmatamento para aplicar as multas, por falta de denúncias da população. Diante 

disso, percebe-se que os impactos ambientais provocados ao longo dos anos nessa região trazem 

com eles grandes problemas para as populações humanas bem como para os ecossistemas, 

necessitando uma reflexão ampla acerca do assunto. 

 

Palavras chaves: Desmatamento, Norte-Araguaia, Impactos ambientais. 
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AS NOVAS TECNOLOGIAS INTEGRANDO A FAMÍLIA E ESCOLA 
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Uziel dias Gonçalves – UNEMAT- Núcleo pedagógico de Confresa 

(dias_uziel21@outlook.com) 
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RESUMO: Este trabalho foi realizado na Escola Municipal Governador Agamenon Sérgio 

Godoy Magalhaes, localizada no município de Confresa-MT. O objetivo foi fomentar a 

interação entre a família e a escola, por meio de palestra, utilizando as novas tecnologias como 

ferramenta didática. A palestra teve duração de 40 minutos, abordando os seguintes temas: 

Educação dever do Estado e da família (Art. 205 da Constituição Federal); Relacionamento 

família escola no passado e na atualidade; Dever da família; Dever da escola; Como promover 

a participação da família na escola; Benefícios da integração família e escola. A palestra teve 

como público alvo a comunidade escolar. Fez-se uso de novos instrumentos tecnológicos, a 

saber: notebook, pendrive, data show, passador de slides, outros. A comunidade escolar foi 

comunicada por meio de bilhetes e avisos impressos fixados nos murais e portão da escola. 

Universalmente, a informática passou a ser um instrumento de trabalho e uma fonte 

metodológica para o ensino (SOUZA & MAGALHÃES, 2008). A inserção das novas 

tecnologias no ambiente educativo além de tornar o processo de ensino e aprendizagem mais 

prazeroso, atraente e expressivo para os alunos e mais dinâmico para os professores (SILVA & 

CORREA, 2014), também tem aproximado cada vez mais as famílias da escola. Nos grandes 

centros já é possível fazer reuniões de pais por vídeo conferência. Outra ferramenta que vem 

sendo utilizada são os aplicativos que possibilitam aproximar os pais dos alunos, das atividades 

escolares realizadas dentro e fora da sala de aula (CARON, 2015). Sabe-se, que promover a 

interação da família com a escola não é uma tarefa fácil, pois, as pessoas estão cada vez mais 

sem tempo, ocupadas com as atividades do cotidiano. Embora objetivando tratar sobre a 

importância da interação família escola, dos 188 pais convocados, apenas 11% compareceram 

à reunião. Ao final da palestra a comunidade escolar teve a oportunidade de se expressar e 

demostrou satisfação com a temática abordada. De acordo com o depoimento de uma mãe a 

mesma estava saindo da reunião mais consciente de seus deveres com a escola e com a educação 

de seus filhos. Diante da situação posta, é necessário que a escola continue realizando reuniões, 

palestras e eventos culturais que promova a interação entre as duas instituições. Um dos 

recursos que a escola pode e deve lançar mão, para facilitar essa interação é a utilização das 

novas tecnologias. Essas vêm possibilitando a aproximação da família com a escola por meio 

de aplicativos e das redes sociais (WhatsApp, Facebook, dentre outras). Além de ser usadas 

para convocar reuniões, essas ferramentas permitem compartilhar com as famílias os eventos, 

as conquistas da comunidade escolar e os avanços no aprendizado dos alunos.  

 

Palavras-chave: Novas tecnologias, Educação, Família, Escola. 
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CRIAÇÃO DE TILÁPIA DO NILO EM TANQUES CONSORCIADO 

COM A AQUAPÔNIA: APRESENTAÇÃO DE PROTÓTIPO 
 

Mônica Strege Médici– Escola Estadual Professora Maria Esther Peres 

(stregemonica@hotmail.com) 

Danilo Alves Vanderley – Pronatec Mediotec 

(deniloleandr@gmail.com) 

Ingrid Vitoria Coelho Constantino– Pronatec Mediotec 

(ingridhvick29@gmail.com) 

 

RESUMO: Este trabalho apresenta um relato de experiência desenvolvido pelos alunos do 

curso técnico de aquicultura MEDIOTEC PRONATEC Vila Rica MT que consiste na criação 

de um protótipo demonstrando a criação de Tilápia do Nilo em cativeiro consorciada com a 

aquaponia. Sabe-se que a criação de Tilápia do Nilo é uma opção para a criação em tanques, 

pois a mesma embora exótica por não pertencer a bacia hidrográfica amazônica apresenta um 

importante nicho de mercado sendo altamente rentável por apresentar um ciclo reprodutivo 

rápido, fácil manejo e adaptação a diferentes climas. Cria-las em tanques torna-se uma opção 

para evitar o desequilíbrio ambiental não inserindo espécies exóticas no meio ambiente. 

Ressaltamos que a criação em tanques permite a recirculação de agua e assim e possível 

economizar a agua. O sistema de aquaponia utiliza também os dejetos dos peixes como 

fertilizante para a produção das hortaliças. Este trabalho tem o objetivo de demonstrar um 

protótipo que propõe a criação de Tilápias do Nilo consorciada com a aquaponia garantindo 

assim a otimização do espaço e reutilização da agua, bem como obtendo hortaliças e outras 

ervas usadas como condimentos para ser usada na alimentação e também ser comercializada 

apresentando uma alternativa rentável. A metodologia aplicada foi pesquisa bibliográfica e a 

construção do protótipo a partir de materiais simples para demonstrar a possibilidade de 

executar o projeto para os produtores fortalecendo a piscicultura na região. Os resultados 

obtidos foram satisfatórios, pois o trabalho demonstrou ser uma opção simples e rentável. 

Acreditamos que o estudo possibilita inovações e oportunidades para estimular a comunidade 

local do P.A Ipê a buscar alternativas para fortalecer a agricultura familiar através de novas 

técnicas. A técnica da aquaponia pode reduzir significativamente os custos da produção de 

peixes e verduras e o manejo pode ser realizado por qualquer pessoa.  

 

Palavras-chave: Aquicultura, Aquaponia, Tilápia do Nilo, Piscicultura. 
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DESENVOLVIMENTO DA PLANTA DE MARACUJAZEIRO 

AMARELO IRRIGADO NA REGIÃO NORTE ARAGUAIA 
 

Flávio Abel Novatvoski – IFMT campus Confresa 

(flavio.abel.ifmt@gmail.com) 

Jair Rodrigues Salles Junior – IFMT campus Confresa  

(juniorslls96@gmail.com) 

Daiane Ricardo Dias – IFMT campus Confresa  

(daianericardo.ifmt@gmail.com) 

Igor Kaway Brito de Faria – IFMT campus Confresa 

(igorbritodefaria@gmail.com) 

Jose Antonio do vale Sant’Ana – IFMT campus Confresa 

(jose.santana@cfs.ifmt.edu.br) 

 

RESUMO: O panorama é favorável, a fruticultura brasileira que vem ganhando espaço no 

mercado mundial e o sucesso da produção das fruteiras está ligada ao bom manejo hídrico e 

nutricional. Na Região do Araguaia há uma carência de trabalhos em fruteiras irrigadas, o que 

leva os produtores utilizarem informações de outras regiões ou realizarem irrigações com maior 

frequência, as vezes de forma excessiva a fim de evitar estresse hídrico. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar o desenvolvimento da planta de maracujazeiro amarelo irrigado sob 

diferentes laminas de irrigação na Região Norte Araguaia. O experimento será conduzido na 

área experimental (casa vegetação) do IFMT Campus Confresa (latitude 10º38'38" sul, 

longitude 51º34'08" oeste com altitude de 240 m) no Nordeste do Estado de Mato Grosso. O 

delineamento experimental utilizado é o inteiramente ao acaso com 5 tratamentos e 4 repetições, 

totalizando 20 parcelas experimentais, cada parcela corresponderá a um lisímetros de drenagem 

(recipientes plásticos) com capacidade volumétrica de 100 L, no qual previamente será 

coletado, acondicionado o solo e por fim transplantadas as mudas do maracujazeiro amarelo. 

Os tratamentos serão as lâminas de irrigação, L1: 25%, L2: 50%, L3:75%, L4:100% e L5:125%, 

sendo que o controle de irrigação será feito com base na tensão de água no solo, obtida 

diretamente por meio de tensiômetros. Foram avaliados altura de planta, diâmetro de caule, 

número de folhas, massa fresca e massa seca de raiz. Verificou-se que as laminas de 50%, 75%, 

100% e 125% não restringiu o desenvolvimento das plantas do maracujazeiro. A Lamina de 

irrigação de 25% foi que apresentou os menores valores médios para as variáveis: altura de 

planta, número de folha, peso de massa verde e massa seca. Os valores médios de diâmetro de 

plantas não sofreram efeito com aplicação das diferentes laminas de irrigação, variando de 9,7 

cm (50%) a 11,3 cm (125%). 

 

Palavras-chave: Irrigação, Maracujazeiro, Fruticultura brasileira. 
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ESTRATÉGIAS PARA DRIBLAR A CONCORRÊNCIA COMERCIAL 

EM PORTO ALEGRE DO NORTE-MT 
 

Marcelo Silva Rodrigues – IFMT campus Confresa 

(Marcelo.rodrigues@cfs.ifmt.edu.br) 

Jeová Viera Fernandes – IFMT campus Confresa  

(jeovavieira2017@hotmail.com) 

 

RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido na disciplina de Organização Rural e da 

Produção II do Curso Técnico em Agropecuária do IFMT, Campus Confresa e visou identificar 

as estratégias utilizadas pelos comerciantes do Município de Porto Alegre do Norte, para 

driblarem a concorrência. A pesquisa teve como objetivo geral: identificar as estratégias 

utilizadas para driblar a concorrência no ramo que atuam. Como objetivos específicos: 

identificar a partir da percepção do empresário o principal desafio para manter a empresa 

competindo com as demais; estratégias utilizadas para driblarem da concorrência empresarial; 

conhecer as estratégias utilizadas na escolha dos fornecedores para agregar valor ao produto a 

ser comercializado e a existência de programa de aprimorando do quadro de funcionários. Os 

procedimentos metodológicos constituíram-se em estudo de caso, quanto aos meios é estudo de 

caso e quanto aos fins é descritiva para a coleta de dados utilizou-se um questionário semi 

estruturado com seis questões, os sujeitos da pesquisa foram uma amostra de 20 comerciantes 

de diversos seguimentos como: supermercados, farmácias, comercio de matérias para 

construção, comercio de produtos agropecuários do município citado acima. Para embasamento 

teórico foram consultadas algumas obras como: Kotler (2000), Drucker (1997), Maximiano 

(2004). O estudo permitiu identificar que cerca de 98,8% dos entrevistados apontam o desafio 

de driblar a concorrência das empresas do seu mesmo segmento como o principal desafio. 

Quanto às estratégias para driblarem a concorrência 95% dos empresários afirmam ser a 

qualidade dos produtos, oferecer um melhor preço, um bom atendimento dos funcionários, e 

sempre manter um bom vínculo com os clientes e a honestidade. Quanto as estratégias para 

agregar valor aos produtos comercializados 100% dos empresários afirmam ser o tempo de 

entrega, qualidade do produto, reposição de determinado produto e o preço. Quanto as escolhas 

dos fornecedores afirmam que prezam pelo menor prazo para entrega dos produtos e preço, 

variedade e qualidade. Quanto à existência de programa de aprimorando do quadro de 

funcionários obteve-se como resposta: Ruim 0% Mediano 19%, Bom 76,5% e Excelente 4,5% 

e (99% dos empresários afirmam as seguintes melhorias que almejam fazer de imediato em 

suas empresas: Aumentar as divulgações dos meus produtos (marketing), reduzir gastos em 

minha empresa como fazer uma análise dos custos, e assim listar os pontos que mais são gastos 

de formas desnecessárias etc. rever os fornecedores (porque com determinado tempo o 

departamento de compras acostuma com determinados fornecedores, mais e importante pedir 

outros orçamentos em tempos e tempos, pois pode ser que você encontre produtos similares a 

preços menor, e certifique-se que o produto não e inferior em qualidade com seu determinado 

fornecedor antes de fazer o pedido para uma nova empresa. 
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mailto:Marcelo.rodrigues@cfs.ifmt.edu.br
mailto:jeovavieira2017@hotmail.com


II Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX): O papel da escola no 
desenvolvimento sustentável na região do Araguaia 

Confresa-MT, 09 e 10 de agosto de 2018 

17 
Realização:  

ESTUDO DA ESTRUTURA ELETRÔNICA DO FÓSFORO NEGRO 
 

Sidnei Rogério Ferreira – UFMT 
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Teldo Anderson Pereira da Silva – UFMT 

(teldo@fisica.ufmt.br) 

Sabrina Silva Carara – UFMT 

(sabrina@fisica.ufmt.br) 

 

RESUMO: A busca por novos materiais, com a possibilidade de obter sistemas bidimensionais, 

a partir da estrutura lamelar cristalina tem aumentado nos últimos anos. Nesta perspectiva, os 

estudos de fósforo negro foram aumentados e ganharam espaço para contribuir para o 

desenvolvimento de nano dispositivos de alto desempenho. O sucesso recente no crescimento 

de sistemas bidimensionais hexagonais de tipo pós-grafeno, incluindo monocamadas fósforo 

negro (fosforeno), também intensificou o interesse em compreender sua estrutura eletrônica e 

propriedades de transporte. Pouco estudado no primeiro século pós descoberta (1914), o fósforo 

negro, material cristalino com estrutura ortorrômbica, no qual os átomos se dispõem em 

camadas, com simetria reduzida em comparação com o grafeno, despertou interesse a partir de 

2014, quando foi demonstrado que o método da exfoliação mecânica com uma fita adesiva, o 

mesmo utilizado para se isolar o grafeno, podia ser utilizado para se obter fosforo negro com 

espessuras de poucos átomos. Alguns estudos têm mostrado que pressões extremas representam 

um caminho para ter acesso a novos fenômenos físicos e estados exóticos da matéria. Fases 

mutáveis, que podem ser acessadas apenas sob condições termodinâmicas específicas, 

desempenham um papel importante nas propriedades de alta pressão em muitos compostos; em 

alguns casos, eles também podem levar a supercondutores complicados, mesmo para elementos 

simples. Nesta perspectiva, este trabalho faz uma análise crítica da estrutura eletrônica do 

Fósforo Negro, em especial da transição de fase estrutural sob altas pressões, aplicadas 

inicialmente de forma gradual e comparar com a aplicação de altas pressões abruptamente. 

Utilizamos o programa SIESTA (Spanish Initiative for Electronic Simulations with Thousands 

of Atoms), onde aplicamos cálculos de primeiros princípios baseados na Teoria do Funcional 

da Densidade (DFT - Density Functional Theory), com a aproximação do pseudopotencial de 

Troullier & Martins (1991), por ser considerado como sendo um pseudopotencial suave, pois a 

energia total do sistema e suas propriedades físicas apresentam uma convergência rápida com 

o aumento das funções de base. 
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EVAPOTRANSPIRAÇÃO DO MARACUJAZEIRO EM AMBIENTE 

PROTEGIDO NA REGIÃO NORTE ARAGUAIA 
 

Jair Rodrigues Salles Junior – IFMT campus Confresa 

(Juniorslls96@gmail.com) 
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(igorbritodefaria@gmail.com) 
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(jose.santana@cfs.ifmt.edu.br) 

 

 

RESUMO: Um fator relevante para manejo correto da irrigação é o conhecimento da 

necessidade hídrica da cultura. O objetivo deste trabalho foi determinar evapotranspiração da 

cultura (ETc) para a cultura do maracujazeiro em ambiente protegido para as condições da 

região nordeste do estado de Mato Grosso. O experimento foi conduzido na área experimental 

(casa vegetação) do IFMT Campus Confresa, com a utilização de lisímetros de drenagem 

(recipientes plásticos) com capacidade volumétrica de 60 L, perfurada na parte inferior, para 

drenagem do excesso de água, afim de simular as condições normais do solo, em dois locais, 

equidistantes, com 1 cm de diâmetro e colocados recipientes coletores de água. Para impedir a 

obstrução dos drenos, na base interna dos lisímetros foi colocado uma camada de 2,5 cm de 

brita tamanho zero sobreposta por uma camada de 5 cm de areia lavada de rio, sendo que o 

controle de irrigação foi feito com base na tensão de água no solo por meio de tensiômetros. Os 

tensiômetros foram instalados nas profundidades de 15 cm para realizar o manejo de irrigação 

nos quatro primeiro meses de avaliação e outro na profundidade de 30 cm (que corresponde a 

profundidade efetiva do sistema radicular do maracujazeiro conforme Araújo, 1998) para 

medição da tensão de água no solo e consequentemente controle da irrigação nos demais 

período de avaliação. Durante o experimento os tratamentos fitossanitários foram realizados 

conforme a necessidade, sendo aplicado fungicida e inseticida para controle de doenças e 

pragas, e no controle das ervas daninhas foi realizado o controle manual, por meio do arranque 

das plantas infestantes. Os valores de evapotranspiração da cultura do maracujazeiro variaram 

entre 4 mm/dia e 13 mm/dia, sendo o valor médio no período de estudo de 8,5 mm/dia. Silva et 

al. (2006) ao determinar a ETc da cultura do maracujazeiro no município de Piracicaba, SP 

encontrou valores de 8 mm/dia no verão. Souza et al., 2009 no Vale do Curu – CE, obteve 

valores médios de 6 mm/dia aproximadamente. Verifica-se na literatura valores diferentes e 

abaixo daquele verificando nesse estudo. Isso está relacionado com as condições locais que 

cada experimento foi desenvolvido, além disso, no período de estudo os valores de temperatura 

dentro da casa de vegetação alcançaram valores acima de 40ºC, o que favoreceram para altos 

valores de ETc. 

 

Palavras-chave: Consumo hídrico, Lisímetro de drenagem, Passiflora edulis. 
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RESUMO: Esse texto apresenta os resultados parciais de uma experiência que está sendo 

desenvolvida pelos alunos e professores do Ensino Fundamental da Escola Municipal Sagrado 

Coração de Jesus e os alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Vila Rica - Sala Anexa 

Projeto de Assentamento (PA) Santo Antônio do Beleza, município de Vila Rica -MT. De 

acordo com a análise dos alunos (duas turmas multisseriadas, sendo uma do 8º e 9º ano 

Fundamental e uma do 1º ao 3º ano do Ensino Médio), entorno dos problemas observados, 

escolheram pesquisar sobre o cultivo da mandioca, objetivando conhecer e refletir sobre outras 

possibilidades de renda na agricultura familiar local, dando ênfase na produção da farinha de 

mandioca. Assim, conhecer o processo de produção artesanal da mesma, calculando sua 

rentabilidade econômica. A metodologia de ensino e pesquisa leva em consideração a 

autonomia dos alunos, enquanto pesquisador, sujeito ativo na construção do próprio 

conhecimento e sua ação na busca de melhorias para a comunidade. Os teóricos utilizados para 

fundamentar o projeto foram: Arroyo (2004), Caldart (2003 e 2007), Lima (2016), Freire (1997. 

Destacamos que o estudo está com final previsto para o segundo semestre letivo, com a 

realização do II Seminário Estudantil “Campo o Lugar onde Vivo”, onde teremos a participação 

de todos os alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Vila Rica. Entre tanto, as atividades já 

desenvolvidas, envolveram ações como: estudo bibliográfico sobre o tema; visita a uma 

propriedade da comunidade para coleta de dados e também conhecer o processo artesanal de 

produção da farinha de mandioca; passeio à Feira da Lua no Município de Vila Rica para 

conhecer os produtos oriundos da Agricultura Familiar, especialmente a mandioca e seus 

derivados; oficinas para elaboração do projeto de pesquisa; tabulação e análise dos dados; 

elaboração do relatório de sistematização das discussões e resultados obtidos. Posteriormente 

foi realizada a apresentação do projeto à comunidade local, em forma de mesa redonda, com 

exposição de gráficos e tabelas durante o I Seminário de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

da Escola Sagrado Coração de Jesus, que teve como tema: “Vivências e Saberes do campo na 

Escola”. Neste Seminário, contamos também com a participação de todos os atores envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem da referida escola e a presença de uma historiadora 

mestre em educação para fundamentar as falas. Considera-se que, dentre tantos pontos 

positivos, o projeto levou alunos e familiares, peças fundamentais no processo de ensino e 

aprendizagem, a compreenderem que é possível desenvolver uma educação de qualidade, 

trabalhando por meio de projetos, a partir da realidade onde estão inseridos, lembrando também, 

que esta realidade não está presente nos livros didáticos. 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar, Farinha de Mandioca, Pesquisa, Aprendizagem. 
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RESUMO: Esse texto relata de forma parcial a experiência que está sendo desenvolvida pelos 

alunos e professores do Ensino Médio da Educação do campo-Salas anexas da Escola Estadual 

Vila Rica, através do Projeto “Campo: O lugar onde Vivo”. Sendo que, de acordo com as 

problemáticas observadas pelos alunos das Salas Anexas localizadas na Escola Municipal Rui 

Ramos - Projeto de Assentamento Ipê, perceberam a necessidade de desenvolver um estudo 

acerca dos conceitos de bullyng e homofobia percebida pelos atores envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem, bem como mostrar para comunidade local que os atos acima citados, 

muitas vezes praticados até sem perceber pelo agressor, geram consequências psicológicas na 

pessoa agredida. Esse estudo foi desenvolvido por meio de pesquisas quantitativas e qualitativas 

com perguntas abertas e fechadas, aplicado os alunos do sexto ao nono ano do Ensino 

Fundamental, professores e demais funcionários da Escola. Com a análise da pesquisa, 

identificou-se que tanto o bullyng como a homofobia contribuem para a elevação do índice da 

evasão escolar e da deficiência no processo de ensino aprendizagem. Para externar o 

conhecimento e as experiências à comunidade escolar, os alunos realizaram um seminário 

estudantil na escola, em forma de mesa redonda, objetivando expor os resultados da pesquisa. 

Assim, os alunos apresentaram oralmente, com auxílio de slides e peça teatral sobre os temas. 

Este momento contou também com a participação dos alunos do ensino médio da sala anexa do 

Projeto de Assentamento Santo Antônio do Beleza, e com a contribuição de uma Psicóloga para 

fomentar as discussões e debates no âmbito escolar. É importante enfatizar que o trabalho se 

encontra em fase de desenvolvimento, com a finalização prevista para o segundo semestre 

letivo/2018, onde contará com a participação de todos os alunos do Ensino Médio da Escola 

Estadual Vila Rica. Os teóricos utilizados para fundamentar a pesquisa foram: Constanatini 

(2004); Fante (2005); Lopes Neto (2005) Fante e Pedra (2008); Guareschi (2008), Dinis, (2011) 

e Silva, (2010). A partir das oficinas de orientação, escrita, analise e sistematização de dados 

referente ao projeto, os alunos aprenderam a externar suas ideias, uma vez que foram 

trabalhadas com os alunos, as fases de elaboração e de desenvolvimento de um projeto de ensino 

e pesquisa. Considera-se como resultados positivos, a experiência que os alunos vivenciaram 

como pesquisadores, sujeitos da construção do conhecimento.  
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RESUMO: O presente texto relata a situação do lixo domiciliar em Confresa – MT. A pesquisa 

foi um encaminhamento da disciplina de Língua Portuguesa, durante o 1º semestre letivo do 

ano de 2018 no curso Técnico em Controle Ambiental do IFMT Campus Confresa. Foram 

constituídos cinco grandes grupos na sala, contemplando cinco tipos de lixo, onde ficamos com 

a temática: lixo domiciliar. Para aquisição dos dados foi realizada entrevista semiestruturada 

contendo cinco perguntas com o objetivo principal de descobrir a forma de descarte e o destino 

específico desse tipo de lixo, tendo como lócus da pesquisa os setores Vida e Esperança, 

Central, Pavilhão, Vila 2.000, Vila Nova e o próprio Lixão da cidade. As perguntas constituintes 

da entrevista sofreram alterações no percurso e contexto visando sempre à obtenção de 

respostas satisfatórias ao objetivo aqui proposto. Importante destacar que em alguns casos 

tivemos respostas inadequadas ao tema abordado. Tanto a revisão de literatura, quanto a análise 

dos dados levou à conclusão de que o lixo domiciliar é todo o lixo que produzimos no ambiente 

da casa, desde o lixo orgânico, inorgânico, enfim todos aqueles que não utilizamos mais em 

casa e descartamos. Percebemos que o descarte desse lixo em alguns setores é feito através de 

coleta pelo caminhão coletor da prefeitura do município, e segundo os entrevistados, no setor 

Vida e Esperança não há coleta de lixo, sendo assim jogados a céu aberto ou queimados em 

seus próprios quintais. Por esse motivo, necessário se faz a conscientização da população 

entrevistada sobre o destino do lixo em busca de melhoria para a sobrevivência dos seres 

humanos e conservação do meio ambiente para uma vida em harmonia. Dessa forma, torna-se 

imprescindível que todos se conscientizem de que o lixo é um problema individual e ao mesmo 

tempo coletivo, pois se cada família buscar melhorias em seus bairros não verá lixo exposto a 

céu aberto e tampouco queimadas em fundos de quintais. Pois tais atitudes provocam diversos 

impactos negativos aos seres vivos em gerais e ao próprio meio ambiente em si. Sendo assim, 

agindo coletivamente em busca de projetos e recursos para fazer reciclagem e reaproveitamento 

dos recursos que temos disponíveis, seria um caminho a percorrer para amenizar a problemática 

do destino e descarte do lixo domiciliar em Confresa. Logo, resta a todos os moradores dos 

setores terem a consciência e a responsabilidade de conservar o meio ambiente para uma vida 

saudável, digna e harmoniosa com o planeta Terra. Contudo, em virtudes dos fatos mencionados 

são levados a acreditar que podemos tirar proveito da importância da reciclagem no nosso dia 

a dia, pois a pesquisa permitiu-nos também analisar nossos próprios atos diante da realidade 

encontrada. 

 

Palavras-chave: Lixo domiciliar, Reciclagem, Responsabilidade social, Meio ambiente, 

Poluição. 
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RESUMO: O presente texto mostra os resultados de uma pesquisa realizada em Confresa – 

MT, com o propósito de demostrar o descarte do lixo eletrônico. Teve como objetivos principais 

identificar o modo de descarte dos materiais eletrônicos e demonstrar o que eles causam na 

natureza. O lixo eletrônico é todo resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos 

eletrônicos. Este contém metais pesados altamente poluidores e até mesmo valiosos. O descarte 

é feito quando o equipamento apresenta defeito ou se torna obsoleto. A situação dos resíduos 

tecnológicos tende a aumentar, motivo que requer ação efetiva de iniciativas públicas, privadas 

e ou da própria comunidade. Também, visou conscientizar as pessoas sobre a forma de descarte 

e refletir sobre a coleta seletiva em casas, escolas e empresas. Foram entregues questionários, 

em quatro estabelecimentos da cidade, sendo, a loja R7 informática e celulares; JB; Multicell 

Celulares e Digital Celular. No entanto, apenas a R7 informática e celulares que está localizada 

na Av. Centro Oeste, respondeu ao questionário, os demais estabelecimentos não responderam, 

alegando falta de tempo. Foi realizada também uma entrevista com os catadores e moradores 

do lixão da cidade onde os mesmos relataram a dificuldade em separar os materiais recicláveis 

dos materiais orgânicos, pois o caminhão descarta tudo misturado, sem pesagem, triagem, 

descaracterização nem desmontagem. Segundo Henrique Mattede (2014) professor e técnico 

em eletrotécnica diz que o processo da reciclagem do lixo eletrônico ocorre da seguinte forma: 

Todos os materiais passam pela pesagem. Em seguida pela triagem que é o processo de 

separação dos materiais, onde é separado o plástico, vidro, baterias e outros componentes do 

eletrônico. Depois pela a descaracterização onde todas as informações contidas na memória são 

apagadas. E por último, passa pelo processo de desmontagem onde e feita a classificação de 

cada resíduo onde depois de desmontados serão enviados para as fábricas para serem 

reutilizados e transformados em novos aparelhos. A preocupação com o consumo exagerado 

está presente na contemporaneidade, publicidade, status, população. Em virtude dos fatos 

mencionados há um grande acúmulo de resíduos eletrônicos que causam vários problemas 

ambientais. Todo esse material ao ser jogados em lixões assim como o de Confresa - MT causa 

a contaminação do solo e principalmente doenças aos catadores que residem nessa localidade. 

Por tanto é necessária à conscientização das pessoas em relação ao mau uso e a forma de 

descarte desses materiais, que uma vez que eles são descartados de forma inadequada provocam 

a poluição do ar e a contaminação do lençol freático. Essa situação foi percebida em visitas ao 

lixão de Confresa e nos comércios de aparelhos eletrônicos. Considerando os dados coletados, 

fica evidente que os comércios não fazem coleta dos aparelhos vendidos, nem o descarte 

adequado do lixo eletrônico sendo jogado misturadamente a outros lixos. Deste modo, as 

mudanças só vão acontecer se as pessoas trabalharem em conjunto para preservar o meio 

ambiente e para que isso aconteça é essencial trabalhar a reciclagem do lixo eletrônico em 

Confresa, podendo até criar usinas de reciclagem, fazer palestras, incentivar os 

estabelecimentos comerciais para realizarem o depósito do lixo eletrônico adequadamente.  

Palavras-chave: Descarte adequado, Coleta seletiva, Lixo eletrônico, Lixão de Confresa. 
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O CABELO AFRO COMO SÍMBOLO DA IDENTIDADE NEGRA: ANÁLISE SOBRE 
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RESUMO: Este projeto de pesquisa problematiza a questão do cabelo afro como símbolo da 

identidade negra, tendo como base a plausibilidade do empoderamento por meio de expressões 

sociais e culturais. Percebe-se que a dimensão simbólica é pouca trabalhada no ambiente 

escolar, o que inviabiliza o fomento de uma educação humanizadora e suplanta a construção da 

identidade afro e afro-brasileira. O objetivo é analisar as narrativas identitárias de estudantes 

negros e negras do IFMT campus Confresa; descrever a noção de identidade a partir da 

psicologia social; desconstruir o discurso da democracia racial tupiniquim, que aniquila a 

negritude identitária. Cabe aqui destacar que, a educação e a identidade negra estão imbricadas 

na articulação entre o individual e o social, sendo a escola um espaço que interfere na construção 

da identidade negra. Buscamos como resultado, ampliar o debate sobre a valorização da 

simbologia afro no contexto da escola, cujo o espaço ainda é dominado pelos estereótipos do 

ethos branco. A metodologia aplicada envolverá uma combinação de pesquisa bibliográfica e 

questionário semiestruturado. Porém o projeto seguiu até a etapa da revisão de literatura, o 

resultado que podemos destacar é ampliação do debate por partes dos/as estudantes em torno 

da estética e identidade negra. A socialização dos estudos em torno da literatura, possibilitou a 

pesquisadora, ao/a colaborador/a juntamente com as bolsistas vários momentos de socialização 

em conjunto com outros projetos da mesma temática. Tendo as mesmas realizados várias rodas 

de conversa, onde as bolsistas sempre participavam trabalhando a valorização da identidade 

negra. Por fim, foi realizado no I Jenpex do campus Confresa, uma roda de conversa. Essa roda, 

ocorreu em conjunto com as participantes do Projeto da cultura Afro e participantes em geral 

do evento, onde todas socializaram suas experiências enquanto participantes dos projetos e 

através de suas narrativas foi possível compreender que muitas negavam sua identidade e raízes 

devido as construções sociais cotidianas que desvalorizam elementos em torno da identidade 

negra tendo o branco europeu como modelo superior. A pesquisa não chegou a ser realizada, 

porém o objetivo de ampliar o debate acerca da identidade negra, buscando descontrair o 

discurso da democracia racial. 
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RESUMO: Essa pesquisa que teve como objetivo compreender o processo de descarte do lixo 

hospitalar, foi feita no mês de maio de 2018 como encaminhamento da disciplina de Língua 

Portuguesa do curso técnico em Controle Ambiental do IFMT campus Confresa. Fez-se em um 

hospital e três postos de saúde em Confresa-MT. Depois que foi autorizada pela direção dos 

referidos estabelecimentos, entregamos os questionários aos responsáveis pelo setor e 

gerenciamento dos resíduos de cada estabelecimento. Os hospitais foram escolhidos pela rede 

pública de pequeno e médio porte que autorizaram o uso das informações colhidas. Ficaram de 

fora clínica médica, veterinária e odontológicos, laboratórios de análises clínicas, 

estabelecimentos que não se enquadram na definição de hospital. Para a coleta de dados 

utilizamos um questionário contendo os seguintes questionamentos: como funciona a 

classificação dos resíduos produzidos? Qual o plano de gerenciamento de resíduos que abrange 

a classificação, separação, coleta e disposição final dos resíduos? Há segurança aos 

funcionários? Todos os entrevistados foram devidamente esclarecidos dos objetivos da 

pesquisa e estavam cientes das abordadas das questões. Também foi evidenciado que seria 

mantido sigilo das informações fornecidos. Todos os dados e informações coletados foram 

apreciados e discutidos entre os pesquisadores e demais estudantes da turma. Lixo hospitalar 

ou RSS (resíduos de serviços de saúde) é o nome que se dá aos resíduos originários de ações 

medicas desenvolvidas em unidades de prestação de cuidados com da saúde. Segundo PGRSS-

programa de gerenciamento de resíduos sólidos hospitalares, os procedimentos que envolvem 

o manejo correto do lixo tem início a segregação onde o lixo é separado na sua origem de acordo 

com suas características físicas, químicas, biológicas e seu estado físico e os riscos envolvidos, 

existindo assim cinco grupos: Grupo A (Biológica): Resíduos com alto risco de infecções que 

se divide em 5 subgrupos (A1, A2, A3, A4, A5), baseados nas diferenças entre os tipos de RSS 

que possuem estes agentes; Grupo B (Químico): Estão presentes substâncias químicas que 

possivelmente, conferem riscos à saúde pública ou meio ambiente; Grupo C (Radioativo): 

englobam materiais oriundos de atividades humanas que possuem radionuclídeos em 

quantidades acima do limite aceitáveis segundo as normas do CNEM (Comissão Nacional de 

Energia Nuclear); Grupo D (Comum): Não apresentam risco químicos, biológicos e nem 

radioativo para a saúde dos seres vivos, muito menos ao meio ambiente, característica do lixo 

domésticos; Grupo E (Perifurocortantes): Materiais com alto risco de ferimentos, são materiais 

cortantes ou de perfurar. Todas as unidades de saúde pesquisadas em Confresa são produtores 

do lixo tipo A (Biológica), B (Químico), D (Comum) e E (Perfurocortantes). Nas visitas que 

fizemos aos postos de saúde da unidade de Confresa-MT, sendo eles: PSF- Jardim Planalto, 

PSF-Vila Nova, PSF- Vila 2000, observamos que nenhum dos funcionários públicos dos postos 

souberam ou não quiseram, responder as perguntas do questionário referente ao destino do lixo 

hospitalar. Em um dos postos de saúde, uma das funcionárias revelou que o caminhão do lixo 

municipal de Confresa recolhe o lixo hospitalar e despejam no lixão da cidade, logo na 

sequência, outra funcionária a interrompeu reexplicando que há uma empresa especializada que 

recolhe o lixo hospitalar e também recolhe o lixo dos postos de saúde. Conclui-se com essa 
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pesquisa que como um hospital produz vários tipos de lixo é necessário um cuidado 

diferenciado que se adeque a cada tipo de resíduo, desde a produção até seu descarte na 

natureza. Com esse cuidado, além de resguardar o meio ambiente, também protege aos 

trabalhadores responsáveis pela coleta externa deste lixo. Conclui-se ainda que as instituições 

hospitalares de Confresa não possuem um programa de gerenciamento de resíduos sólidos da 

saúde. Por fim, ficou claro que as mesmas devem providenciar o PGRSS e acima de tudo 

cumpri-lo com o intuito de manter a integridade física dos seus funcionários e promover o 

gerenciamento do lixo produzido a fim de reduzir o impacto ambiental causado por tais 

resíduos.  

 

Palavras chave: Lixo hospitalar, Impacto ambiental, Gerenciamento de resíduos. 
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RESUMO: Esse texto apresenta os resultados parciais de uma experiência que está sendo 

desenvolvida através do Projeto “Campo: O lugar onde Vivo”, na Escola Estadual Vila Rica, 

sala anexa PA (Projeto de Assentamento) Caxangá, construída pelos alunos e professores do 

Ensino Médio, ofertado pela Secretaria de Estado Educação de Mato Grosso- SEDUC-MT em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Vila Rica - MT. De acordo com as 

problemáticas observadas pelos alunos, (uma sala multisseriada, com aproxidamente 13 alunos 

primeiro ao terceiro ano do Ensino Médio), escolheram investigar sobre os perigos dos 

agrotóxicos, objetivando conhecer e externar à comunidade escolar sobre as consequências do 

uso excessivo destes produtos na agricultura. Para tanto verificar a forma de utilização e 

controle dos agrotóxicos no projeto de assentamento rural em estudo, tendo como 

encaminhamento metodológico deste projeto, a construção de uma prática pedagógica que fosse 

capaz de levar à reflexão/ação sobre a realidade, ampliando as possibilidades de reorganização 

do trabalho pedagógico e considerando, também, os princípios teóricos, metodológicos e 

filosóficos da Educação Escolar do Campo, conforme definição das Diretrizes Nacionais para 

essa modalidade educacional. Os Principais teóricos utilizados para fundamentar o projeto 

foram: Arroyo (2004), Cavalcante (2010), Ecycle (2018), Meldau (2018), Rocha e Hage (2010). 

Santos (2009). O trabalho está sendo desenvolvido pelos professores de forma interdisciplinar, 

atuando como mediadores e orientadores de estudo e pesquisa, sendo os alunos protagonistas 

do processo de ensino e aprendizagem. As atividades envolveram ações como, estudo 

bibliográfico sobre o tema, oficinas para elaboração do projeto de pesquisa e questionário para 

ser aplicado na comunidade escolar. Apresentação do Projeto à Comunidade Escolar através de 

um seminário, com a participação um profissional formado na área de estudo para debate, além 

de promover o dia de conscientização ambiental na comunidade escolar. Por fim a Elaboração 

do relatório de sistematização das discussões e resultados obtidos, com apresentação de gráficos 

e/ou tabelas. Lembrando que se trata de um trabalho em fase inicial, sua finalização está prevista 

para setembro do ano de 2018, no entanto, o mesmo já proporcionou pontos positivos no 

processo de ensino e aprendizagem, não só para a aquisição dos conhecimentos científicos em 

relação ao tema de estudo, elaboração do projeto e apresentação em seminários de iniciação 

científica, como levou a comunidade escolar a acreditar que é possível desenvolver uma 

educação de qualidade, especialmente quando se há compromisso por parte dos professores, de 

se trabalhar o currículo a partir das especificidades do campo. 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar, Meio ambiente, Ensino, Aprendizagem, Pesquisa. 
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RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido no segundo semestre da turma 2016 do Curso 

Técnico em Comercio - PROEJA, do IFMT Campus Confresa, especificamente nas disciplinas 

de atendimento ao cliente e marketing e visou identificar o perfil socioeconômico dos clientes 

das Feiras Livres de Confresa-MT. A pesquisa teve como objetivo geral: identificar o perfil 

socioeconômico dos consumidores de produtos comercializados nas feiras livres de: domingo, 

terça-feira, quarta-feira e quinta-feira no município citado acima. Os objetivos específicos 

foram: identificar o gênero dos consumidores; identificar a idade e nível de escolaridade; 

identificar o estado civil e renda familiar; identificar renda dos consumidores. Os 

procedimentos metodológicos buscou-se atender aos objetivos propostos e desenvolver a 

temática do estudo, em que realizou-se uma pesquisa descritivo-exploratória com uma 

abordagem qualitativa e quantitativa, no sentido de apresentar e aprofundar a temática quanto 

aos meios é estudo de caso e quanto aos fins é descritiva para a coleta de dados utilizou-se um 

questionário fechado com 5 questões, os sujeitos da pesquisa foram uma amostra de 84 

consumidores distribuídos nas quatro feiras para obter amostra de todas as feiras citadas acima. 

Para embasamento teórico foram consultadas algumas obras como: Kotler (2000), Drucker 

(1997), Maximiano (2004). A pesquisa permitiu identificar que em relação ao gênero 44,04 % 

são do sexo masculino e 55,96 são do sexo feminino. Quanto a idade: faixa etária de 18 a 26: 

28,75%; 26 a 34: 21,42%; 34 à 42: 17,82%; 42 à 50: 14,24%; 50 à 58:17%. Quanto ao nível de 

escolaridade: fundamental incompleto: 14,28% Fundamental completo:8,34%, Médio 

incompleto:27,38% Médio completo:22,62% Superior completo:9,54% Pós Graduação 

Cursando:1,19% Pós Graduação Completo:3,57. Quanto ao Estado Civil a pesquisa revelou 

que: Casado: 36,90% Separado:2,38% Solteiro:39,28% União Estável:14,29% 

Amasiado:7,15% Quanto à Renda Familiar: 01 Salário Mínimo: 35,72% Até 02 Salários 

Mínimo: 26,19% de 02 a 04 Salários Mínimos: 14,28%, mais de 04 Salários Mínimos: 5,98, 

outro: 15,4 ou prefere não responder:2,38%. Os resultados da pesquisa são indispensáveis para 

a elaboração das estratégias de segmentação de mercado, pois é possível direcionar os produtos, 

preços e variedades à um público especifico, garantindo assim a melhoria na prestação dos 

serviços e satisfação dos consumidores em relação aos serviços prestados, segmentar é dividir 

o mercado em partes conforme ensina a literatura, é conhecer todas as características do seu 

público alvo. 

 

Palavras-chave: Perfil, Socioeconômico, Feiras Livres. 
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RESUMO: A experimentação é uma das formas de consolidar o aprendizado, pois nesse 

momento surgem perguntas, questionamentos e resoluções de problemas, nessa perspectiva os 

alunos conseguem desenvolver mecanismo lógicos para encontrar soluções. O processo de 

experimentação é uma das ferramentas utilizada pela ciência para provocar o indivíduo a 

participar de forma efetiva na construção do seu conhecimento, os alunos do primeiro ano do 

colégio Notre Dame de Lourdes se colocaram sempre curiosos quanto aos experimentos em 

laboratório, e a química é uma ciência extremamente aplicada onde os conteúdos podem 

proporcionar aos alunos uma forma diferente de aprendizado, contudo é nessa ótica que o tema 

gerador vem oferecer mecanismos construtivos para o melhoramento comunicativo entre os 

alunos e professores, não tendo mais aquela centralização do saber, o professor deixa de ser a 

fonte de conhecimento, passando a ser um provocador, colocando vários questionamentos e 

proposições para que os alunos através do processo de experimentação cheguem a uma solução. 

Esse artigo tem como objetivo levantar as perspectivas dos alunos com relação ao tema gerador 

promovendo o desenvolvimento científico do indivíduo e a necessidade da proativo de resolver 

os problemas que lhes foram propostos. As substâncias para confecção de repelente natural, 

identificar quais as funções dos compostos que foram utilizados como ingrediente, apresentar 

as propriedades físicas, químicas e organolépticas de cada componente químico, explicar a 

função de cada uma delas no produto final e demonstrar como esse repelente pode evitar o 

contágio de algumas doenças transmitidas por mosquitos. Os materiais utilizados foram: 

destilador, manta aquecedora, álcool 100% (de cereais), cravo da índia e óleo de neem 

(amêndoas). Posterior a organização dos materiais necessário, foi montado o destilador 

(extractor Soxhlet), colocamos 500ml de álcool no balão volumétrico e adicionamos10 g de 

cravo da índia no balão para começar o cozimento. No término desse procedimento foi filtrado 

o estratificado do resíduo sólido e para melhor fixado do produto foi adicionado o óleo 

amêndoas (neem). Na construção desse momento foi possível entender como funciona um 

processo de extração de determinados compostos ativos, aplicar o processo de separação de 

misturas e aplicar os ensinamentos da química no seu cotidiano. E assim concluímos que 

conseguimos apresentar as propriedades dos compostos demonstrando as propriedades físicas 

e químicas dos reagentes que foram utilizados, o processo de extração que realizamos utilizando 

um composto com polaridade alta e apresentando as possibilidades que a ciência tem para 

desenvolver habilidade para a permanência e o convívio com outras espécies de animais 

utilizando produtos naturais. 

 

Palavras-Chave: Repelente, Experimento, Química. 
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RESUMO: O Artes e Culturas Negra e Indígenas: Descortinando as teorias de gênero e raça 

é um projeto aprovado pelo edital de pesquisa número 28/2017 e em desenvolvimento no 

Instituto Federal de Mato Grosso, campus Confresa, desde dezembro de 2017. Tem como 

objetivo levar ao espaço escolar discussões voltadas para as questões culturais e identitárias do 

povo brasileiro, promovendo a cidadania, a valorização e o respeito à diversidade. A 

metodologia do projeto consiste em proporcionar momentos de estudo coletivo sobre artes e 

culturas afro, africanas e indígenas por meio de oficinas e montagens teatrais, bem como 

workshops de outras modalidades artísticas, como dança, cinema e literatura. Com duração 

prevista de um ano, no primeiro semestre de desenvolvimento, as oficinas de artes cênicas 

tiveram como resultado uma peça teatral com a temática em foco: a percepção das diferentes 

formas de discriminação presentes em nossa sociedade. Através de relatos, músicas e leitura de 

notícias jornalísticas, os dezessete discentes envolvidos no projeto, todos matriculados no 

Ensino Médio Integrado, criaram cenas curtas que abordavam os diversos aspectos da 

discriminação sofrida pela população negra, parda e indígena no Brasil. Como resultado, além 

do conhecimento e sensibilização quanto minimização de estereótipos sobre a diversidade 

cultural existente percebida entre os próprios discentes, houve três apresentações públicas das 

cenas produzidas pelos alunos, com recepção excelente pelo público dos eventos que ocorreram 

nos municípios de Santa Terezinha e Confresa, abrangendo um público de aproximadamente 

400 pessoas no total. Após a avaliação parcial, um novo planejamento foi necessário para 

ajustar os objetivos iniciais aos resultados superiores ao esperado na elaboração do projeto. No 

segundo semestre, estão previstas atividades de registro da obra artística dos alunos através de 

outras duas produções artísticas, que consistem em um documentário curta-metragem sobre a 

experiência artística-cultural-social dos discentes durante o projeto e a posterior escrita literária 

do texto dramático já produzido nas cenas desenvolvidas, culminando no lançamento de um 

livro. 

 

Palavras-chaves: Diversidade Cultural, Estudos Étnicos, Ensino e Aprendizagem. 

  

mailto:lucas.britc@gmail.com
mailto:samira.ramos@cfs.ifmt.edu.br


II Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX): O papel da escola no 
desenvolvimento sustentável na região do Araguaia 

Confresa-MT, 09 e 10 de agosto de 2018 

30 
Realização:  

PROJETO JARDIM GEOMÉTRICO NO ESPAÇO ESCOLAR 
 

Daiane Klok Belle – Escola Estadual Vila Rica 

(dayklocbelle@gmail.com) 

Sthefany Karol Marinho – Escola Estadual Vila Rica 

(ducilenemarinho@gmail.com) 

Fabiane Rizzardo Laikovski – Escola Estadual Vila Rica 

(fabianerizzardoprof@gmail.com) 

Eleandra Negri Costa - Escola Estadual Vila Rica 

(eleandra.ed@hotmail.com) 

Marcella Trindade Lima Milhomem – Escola Estadual Vila Rica 

(marcellamilhomem@hotmail.com) 

 

RESUMO: As formas geométricas presentes no cotidiano, nem sempre são percebidas pelas 

pessoas, muitas delas são conceitualmente desconhecidas. Este texto relata as experiências 

vivenciadas pelos alunos através do Projeto “Jardim Geométrico no Espaço Escolar”, realizado 

como ação prevista pelo Programa Ensino Médio Inovador da Escola Estadual Vila Rica, 

implementado pela Secretaria de Estado de Educação. Objetivou-se através do mesmo 

sensibilizar a comunidade escolar para o cuidado e respeito com o meio ambiente, valorizando-

o de forma ampla e distinta, através da construção de canteiros com flores, plantas ornamentais, 

cultiváveis em espaços construídos em formatos geométricos, e também construção de espaço 

com bancos e mesas de matriz recicláveis, em locais estratégicos do espaço escolar, para leitura 

e atividades grupais, explorando o conhecimento, a imaginação, a arte e a criatividade de alunos 

e educadores. Ao empregar as formas geométricas no cotidiano escolar de forma atraente e 

perceptível, pode despertar a imaginação da comunidade escolar e a vontade de recriar o 

trabalho em ambientes externos à escola, contribuindo para uma cultura de preservação e 

equilíbrio do meio ambiente. O homem é transformador do meio em que vive, de acordo com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, é necessário modificar atitudes e prática pessoais, sem 

dizer que podemos contribuir para a reflexão de um viver sustentável. É importante destacar 

que o projeto está em fase inicial, sendo os alunos protagonistas das ações que estão previstas 

em cinco etapas, sendo ela: Seleção das formas geométricas a serem exploradas, seleção das 

espécies de plantas a ser cultivadas, busca de parcerias e construção dos canteiros com materiais 

de matriz reciclável, plantação e etiquetação dos canteiros, Momento de visitação do jardim 

pela comunidade escolar. Para a elaboração do projeto utilizou-se como principais teóricos, 

Oliveira (2006), Diones (1974), Nasser (2006). Portanto, as ações estão sendo desenvolvidas 

de forma interdisciplinar, explorando o conhecimento, a imaginação, a arte e a criatividade de 

alunos e educadores, resgatando e (re) construindo valores comportamentais, relacionados ao 

meio ambiente.  
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RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido no segundo semestre da turma 2016 do Curso 

Técnico em Comercio - PROEJA, do IFMT Campus Confresa, especificamente nas disciplinas 

de atendimento ao cliente e marketing e visou identificar o nível de satisfação dos clientes em 

relação às práticas de comércio praticadas pelos vendedores das Feiras Livres de Confresa-MT. 

A pesquisa teve como objetivo geral: identificar o nível de satisfação do consumidor em relação 

aos serviços prestados nas feiras livres de: domingo, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira no 

município citado acima. Os objetivos específicos foram: identificar a cordialidade, agilidade, 

atenção, simpatia e competência dos vendedores; identificar a satisfação quanto ao tempo de 

espera para ser atendido, retornos solicitados, disponibilidade para resolver problemas; 

identificar a satisfação em relação à variedade de produtos, qualidade, entrega e formas de 

pagamentos. Os procedimentos metodológicos buscou-se atender aos objetivos propostos e 

desenvolver a temática do estudo, em que realizou-se uma pesquisa descritivo-exploratória com 

uma abordagem qualitativa, no sentido de apresentar e aprofundar a temática quanto aos meios 

é estudo de caso e quanto aos fins é descritiva para a coleta de dados utilizou-se um questionário 

fechado com treze questões, os sujeitos da pesquisa foram uma amostra de 84 consumidores 

distribuídos nas quatro feiras para obter amostra de todas as feiras citadas acima. Para 

embasamento teórico foram consultadas algumas obras como: Kotler (2000), Drucker (1997), 

Maximiano (2004). A pesquisa permitiu identificar que 82% dos entrevistados estão satisfeitos 

e 18 insatisfeitos com a cordialidade, agilidade, atenção, simpatia e competência dos 

vendedores; Quanto a satisfação em relação ao tempo de espera para ser atendido, retornos 

solicitados, disponibilidade para resolver problemas, 72% estão satisfeitos e 20 % e 8% não 

responderam. Quanto a satisfação em relação à variedade de produtos, qualidade, entrega e 

formas de pagamentos 89% estão satisfeitos e 11% insatisfeitos. O estudo permitiu a partir de 

vários aspectos obter uma resposta sobre o atendimento prestado ao consumidor, para 

direcionar ações para manter a qualidade dos serviços prestados ou buscar melhorias dos 

serviços que apresentaram insatisfação na ótica do consumidor. 
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Adriana Alves Barbosa – E.E. Vila Rica 

((dri50@hotmail.com) 

 

RESUMO: Esse texto apresenta os resultados parciais de uma experiência desenvolvida na 

Escola Estadual Vila Rica, construída pelos alunos e professores do Programa Ensino Média 

Inovador, implementado pela Secretaria de Estado Educação de Mato Grosso-SEDUC-MT. 

Trata-se de um projeto de rádio escolar que tem como objetivos principais criar um canal de 

produção e divulgação de informações e conteúdos para os alunos da escola, dando-lhes voz 

própria, oportunizando o protagonismo estudantil, ao construir um ambiente aberto e 

democrático, transformando o recreio em um momento de comunicação e aprendizagem de 

forma divertida. Lembrando que se trata de um projeto em fase inicial, o mesmo visa colocar 

os educandos para aprenderem a se comunicarem de forma clara e expressiva, ao 

desenvolverem programações, transmissão e/ou gravação de programas, números e espetáculos 

musicais de diferentes formatos. Para o bom desenvolvimento e o alcance dos objetivos 

propostos foram realizadas visitas nas dependências das duas rádios do município, como forma 

de aprender sobre o funcionamento de uma rádio, buscando esclarecimentos sobre os diferentes 

tipos de rádio (rádio escola, rádio comunitária e rádio privada), bem como firmar parcerias com 

os seus idealizadores para juntos fortalecer o vínculo entre a família e a escola, bem como 

recursos financeiros no comércio local para custear as despesas, dentro das divisões de tarefas 

dos alunos estão: locutores, comentaristas, responsáveis pela aparelhagem de som, redatores de 

notícias, redatores de anúncios, responsáveis pela correção das programações, articuladores de 

patrocínio e parcerias. Durante o andamento das atividades ouve a necessidade de realizar uma 

oficina, pelos professores responsáveis, com o tema “Cooperativismo”, para desenvolver a 

capacidade de trabalho em equipe. Dessa forma, o projeto propiciou ações envolvendo todos os 

atores do processo de ensino e aprendizagem, que de forma interdisciplinar, puderam vivenciar 

experiências que contribuíram para ampliar a capacidade de expressão oral, o uso dos recursos 

das TIC’s (Tecnologia da Informação e Comunicação), a capacidade de escuta, de 

argumentação e de análise crítica das informações veiculadas durante as programações de rádio, 

além de colocar os mesmos em situação de produção do projeto, prevendo passo a passo cada 

ação, com isso os mesmos desenvolveram a capacidade de escrita de textos científicos.  

 

Palavras-chave: Rádio Escolar, Protagonismo Estudantil, Oralidade e Escrita. 
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UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SISTEMA DE 

IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO  
 

Igor Kaway de Brito Faria – IFMT campus Confresa 

(igorbritodefaria@gmail.com) 

Flavio Abel Novatvosk – IFMT campus Confresa 

(flavio.abel.ifmt.@gmail.com) 

Jair Rodrigues Salles Junior – IFMT campus Confresa 

(Juniorslls96@gmail.com) 

Kelly Cristina da Costa Rocha – IFMT campus Confresa 

(kacrismy@gmail.com) 

Jose Antonio do vale Sant’Ana – IFMT campus Confresa 

(jose.santana@cfs.ifmt.edu.br) 

 

RESUMO: A informação da distribuição de água é de fundamental importância para o 

irrigante, haja vista, esse conhecimento lhe fornece a real situação de operação do seu sistema 

de irrigação. Contudo, para que um sistema de irrigação seja eficaz, é crucial que os sistemas 

mostram uma elevada uniformidade de aplicação da água. Uma vez que esse sistema instalado, 

é essencial analisar se as suas circunstâncias calculadas no início se asseguram em campo. 

Deve-se avaliar as suas condições de pressão, vazão e lâminas d’água utilizadas (SILVA, 2005). 

Na verdade, a observação dos sistemas de irrigação é um assunto que muitos agricultores pouco 

têm dado relevância. Mesmo possuindo acesso essa tecnologia, diversos não a aplica de forma 

adequada (SILVA, 2005). O objetivo deste trabalho foi avaliar a uniformidade de distribuição 

de água no sistema de irrigação por gotejamento. Para avaliação da uniformidade de irrigação 

levantou-se as vazões dos emissores através de dois métodos, o proposto por Keller e Karmeli 

(1975) e o proposto por Denículi (1980). Com a obtenção desses dados foi possível calcular o 

Coeficiente de Uniformidade de (CUC) e o Coeficiente de Uniformidade de distribuição 

(CUD). Para isso, para realização do ensaio conforme o método proposto por Keller e Karmeli 

(1975) foi distribuído coletor com capacidade próxima de um litro (garrafa pet cortados) 

espaçada a cada 3,5 m, posicionada nas quatro linhas de irrigação por gotejamento, cada linha 

tinha trinta gotejadores. Para realização do ensaio conforme o método proposto por Denículi 

(1980) foi utilizado as mesmas condições do ensaio do método de Keller e Karmeli (1975), 

modificando apenas na avaliação, em que utilizou-se o espaçamento de sete metros entre 

coletores. Tempo gasto para o ensaio foi aproximadamente 1h e 20 minutos e a pressão utilizada 

foi 15 m.c.a.. O sistema de irrigação teve um CUC= 83%, CUD=71% pelo método de Keller e 

Karmeli (1975) e um CUC= 81%, CUD=64% pelo método de Denículi (1980). Assim, a 

uniformidade de distribuição de água é classificada boa (CUC= 83%, CUD=71% e CUC= 81%) 

e razoável (CUD=64%). 

 

Palavras-chave: Distribuição de Água, Sistema de Irrigação, Gotejamento. 

 

  

mailto:igorbritodefaria@gmail.com
mailto:flavio.abel.ifmt.@gmail.com
mailto:Juniorslls96@gmail.com
mailto:kacrismy@gmail.com
mailto:jose.santana@cfs.ifmt.edu.br


II Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX): O papel da escola no 
desenvolvimento sustentável na região do Araguaia 

Confresa-MT, 09 e 10 de agosto de 2018 

34 
Realização:  

VOZ ESTUDANTIL: CRIANDO POSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA 

DE LEITURA E ESCRITA DE TEXTOS JORNALÍSTICOS 
 

Ághata Cristina Santos Lima - E.E. Vila Rica 

(aghatacrissl@hotmail.com) 

Ana Carine Casali – E.E. Vila Rica 

(anacarinecasali14@gmail.com) 

Ana Carolina Crisóstomo Niesciur– E.E Vila Rica 
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Taila Laíne Silva Moreira - E.E Vila Rica 

(talytalayse@hotmail.com) 

Néubia Barreira Campos - E.E Vila Rica 

(neubiabc@gmail.com) 

 

RESUMO: Esse texto tem como objetivo apresentar uma experiência construída pelos alunos 

e professores do Ensino Média Inovador da Escola Estadual Vila Rica através das ações 

previstas pelo Programa Educomunicação implementado pela Secretaria de Estado Educação 

de Mato Grosso- SEDUC-MT. Dessa forma Projeto Jornal Escolar: Criando possibilidade para 

a prática de leitura e escrita de textos jornalísticos, visa estimular a comunidade escolar a se 

manter informada em torno dos assuntos do cotidiano, além de promover o entretenimento. 

Logo, o Jornal Escolar constitui-se, em um importante meio de comunicação, dando voz aos 

estudantes, ao mesmo tempo em que os matem informados dos fatos importantes que acontecem 

na escola e na sociedade. Portanto, o mesmo é uma importante ferramenta que auxilia na 

formação de um leitor crítico e reflexivo, uma vez que permite aos alunos expor suas ideias 

sobre: valores sociais, ideologias, dar dicas do que pode ser feito para melhorar o 

ensino/aprendizagem. Para o desenvolvimento do projeto adotou-se como principal referencial 

teórico: Zilberman e Silva (2005). Destacamos que para construção do jornal escolar da Escola 

Estadual Vila Rica, fez necessários desenvolver ações como: oficina de elaboração de projeto, 

digitação e produção de textos jornalísticos. Considera-se ser importante destacar que esse 

trabalho aqui apresentado trata-se de resultado parcial, pois o projeto está em sua fase inicial de 

desenvolvimento, no entanto prevê que até o final do ano letivo será feito a impressão de no 

mínimo 5 edições de jornal com distribuição do jornal impresso para toda a comunidade escolar 

e comércio local, incluindo a divulgação de todos os eventos e ações da escola no portal e na 

página do Facebook, bem como buscar parceria na comunidade escolar e comércio local para 

financiar as ações. Destaca-se que todas essas ações já estão em andamento, sendo os alunos 

protagonistas e realizadores das mesmas no ambiente escolar. Assim, o jornal escolar tornou-

se um importante recurso didático ao professor, uma vez que já possibilitou momentos 

significativos para o processo de ensino e aprendizagem, de forma divertida, utilizando-se das 

tecnologias de informação e comunicação presentes no cotidiano escolar, entre eles, celulares 

e laboratório de informática. Sem falar que motivou a prática de leitura e escrita de diferentes 

textos jornalísticos, bem como no desenvolvimento do aprendizado sobre estrutura, formatação, 

estética e aperfeiçoamento da linguagem oral e escrita científica.  

 

Palavras-chave: Protagonismo Estudantil, Pesquisa, Leitura e Escrita. 
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GINCANA ESCOLAR “ESTUDAR É CRESCER 2018” 
 

Graciela Morais Sales – Escola Estadual Professora Maria Esther Peres 

(gracielasalespresidente@hotmail.com) 

 

RESUMO: O projeto pedagógico desenvolvido na instituição de ensino da rede pública do 

estado de Mato Grosso intitulado por Gincana escolar “Estudar é crescer 2018” tem como 

objetivo geral promover por meio de atividades escolares monitoradas o desenvolvimento de 

capacidades, habilidades e reflexões éticas no âmbito da instituição, de forma a articular a 

participação coletiva e individual de todos os membros da comunidade escolar. A proposta é 

estruturada por fases de encaminhamentos de atividades com objetivos específicos 

diferenciados, mas ambos contemplando o objetivo norteador do projeto. Em linhas gerais, a 

escola propõe aos alunos a realização de provas a serem cumpridas em períodos mensais e 

articula junto aos profissionais o registro qualitativo e quantitativo correspondente a 

participação dos educandos, considerando as equipes constituídas pelas turmas de salas de 

aulas. Ressalta-se o compromisso da gestão do projeto em divulgar os resultados semanalmente 

aos alunos e utilizá-los como referência em termos avaliativos para a proposição de estratégias 

para manutenção da proposta pedagógica. O projeto terá sua culminância no mês de outubro de 

2018, porém como seu desenvolvimento se dá por etapas, até o presente momento findaram-se 

duas etapas. A primeira etapa evidenciou uma participação parcial dos alunos em atividades 

relacionadas à leitura, desenvolvimento e autonomia em sala de aula, porém apresentou 

significativa mudança de atitudes e hábitos dos educandos quanto à preservação, conservação 

e respeito em no ambiente escolar. O primeiro momento destacou também as lideranças das 

salas de aulas e promoveu na escola um início de um olhar mais receptivo aos alunos com maior 

destaque nos estudos. Na segunda etapa a gincana, por meio da avaliação construída 

coletivamente, houve maior comprometimento dos educadores e o nível de participação dos 

alunos aumentou significativamente tanto em atividades culturais como em atividades 

individuais de participação em sala de aula e desenvolvimento de atividades assim como na 

busca de livros da biblioteca para leitura. Conclui-se, portanto, até o presente momento que o 

projeto pedagógico em aproximadamente sessenta dias de aplicação promoveu uma 

transformação no ambiente escolar dinamizando as atividades e articulando os diversos sujeitos 

do processo pedagógico atribuindo à ambos, funções e significações claras e oferecendo 

avaliações constantes da participação de forma progressiva e continuada. 

 

Palavras-chave: Participação coletiva, Autonomia, Comprometimento. 
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Gabriel Cândido Ferreira - E. E. Vila Rica 
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Maria do Rosário Soares Lima- E. E. Vila Rica 

(mariadorosariovilarica@gmail.com) 

 

RESUMO: Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma experiência de ensino e 

aprendizagem construída a partir do uso do gênero textual de História em Quadrinhos (HQs) 

enquanto recurso didático e pedagógico na perspectiva da interdisciplinaridade. É uma ação 

que está sendo desenvolvida pelos alunos e professores do Ensino Médio Inovador da Escola 

Estadual Vila Rica, por intermédio do Programa Educomunicação, implementado pela 

Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso (SEDUC/MT). As HQs como são 

popularmente conhecidas entre os jovens tratam de qualquer assunto de forma divertida. Desse 

modo, foram realizadas, pelos professores oficinas que criaram situações oportunizando a 

aprendizagem, enfatizando os elementos de formação das HQs, bem como proporcionando 

ações de desenvolvimento de habilidades artísticas para a construção, conjuntamente 

trabalhando métodos de interpretação de textos ao realizar as leituras das HQs e para produção 

das mesmas. Assim, diante das participações na construção das ações foi estimulada, nos 

discentes, a habilidade para produções textuais e artísticas ao criarem personagens, cenários, 

conflitos, resoluções e diálogos através das HQs. Enquanto metodologia fez-se uso do editor de 

texto, mas os alunos preferiram à escrita e arte manual. Quanto ao resultado do trabalho destaca-

se a oportunidade de exercitar a educação comunicativa, ao mesmo tempo em que fortaleceu a 

rede de cooperatividade e solidariedade existente entre os alunos e os professores, por meio da 

produção coletiva. Em relação ao referencial teórico recorreu às concepções contidas em 

Barbosa (2004), Vergueiro (2010), Fogaça (2012).  

  

Palavras chave: HQs, Leitura, Interpretação, Produção textual. 
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IFMT VAI À ALDEIA: OFICINAS E HISTÓRIAS 
 

Raul Tavares Cecatto – IFMT campus Primavera do Leste 

(raulcctt@outlook.com) 

Dagoberto Rosa de Jesus- IFMT campus Primavera do Leste 

(dagoberto.jesus@pdl.ifmt.edu.br) 

 

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo fomentar a presença do Instituto Federal 

campus Primavera do Leste nas aldeias indígenas do município e região, e também realizar uma 

série de ações com caráter interdisciplinar. Estas ações tiveram como protagonistas estudantes 

do IFMT que desenvolveram dentro do projeto IFMT vai à escola: Oficinas e Histórias oficinas 

de cunho cultural, pedagógico e lúdico no âmbito escolar como, por exemplo, o ocorrido na 

Escola Estadual La Salle de Rondonópolis durante o I Congresso de Ensino Pesquisa e Extensão 

do IFMT-ROO e na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Primavera do leste, onde 

dentre as atividades realizadas estão as oficinas de contação de histórias e oficinas de 

brinquedos,. As ações citadas estimularam a interação e integração entre estudantes do IFMT e 

as demais escolas de Primavera do Leste e região, Assim a prefeitura de Poxoréo e o Campus 

intermediaram algumas ações dentre elas a visita à Comunidade Indígena Sangradouro, onde 

houve uma rica troca de conhecimentos entre residentes e gente de fora. A visita proporcionou 

muita diversão entre todos, desde a acolhida até a despedida. O caráter interdisciplinar do 

projeto reside na variedade de atividades que puderam ser desenvolvidas durante o projeto. O 

intuito do projeto foi estimular o protagonismo juvenil, na medida em que lhe foram exigidas 

competências de comunicação, de interação, de socialização, de espírito de trabalho em equipe 

e de voluntariado. A primeira atividade do projeto ocorreu em janeiro deste ano, com uma 

articulação entre professores da Instituição e Secretaria de Educação do município de Poxoréo 

- MT. A derradeira atividade do projeto ocorreu no dia dez de junho deste ano. Os resultados 

proporcionaram aos alunos protagonistas uma ampliação do senso de voluntariado e interação 

com o público atendido, proporcionando uma melhor projeção do IFMT para a comunidade 

externa.  

 

Palavras-chave: Povos indígenas, Protagonismo, Ludicidade, Campus Primavera do Leste. 
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O USO APLICATIVO PRODEF COMO MECANISMO DE INCLUSÃO 

PARA ALUNO SURDO 
 

Domenico Dos Santos Medici – E.E. Prof.ª Mª Esther Peres 

(domenicoeducacaofisica@hotmail.com) 

 

RESUMO: A educação é um direito de todos atualmente muito tem se discutido sobre a 

inclusão escolar garantindo ao aluno que o mesmo frequente as escolas tendo acesso à educação 

de maneira igualitária defendendo que todos podem desenvolver suas potencialidades no 

contexto escolar garantindo o direito do aluno ter ao seu alcance todos os componentes 

curriculares pertinentes a fase que o mesmo estejam cursando permitindo assim que o mesmo 

tenha capacidade de apropriar-se das competências necessárias para exercer sua cidadania. 

Sendo a escola um veículo integrador para que todo aluno inserido na escola seja acolhido pela 

comunidade escolar, e esta por sua vez estabeleça estratégias para que ocorra a comunicação e 

o mesmo possa acompanhar as aulas e construir o aprendizado de maneira significativa. No 

entanto observa-se que na maioria dos casos o aluno surdo fica alheio ao processo ensino 

aprendizagem, pois na maioria das vezes o professor não tem conhecimento sobre libras e 

conduz sua aula normalmente com pouca ou nenhuma comunicação. Como ensinar um aluno 

que não ouve? O objetivo deste trabalho foi relatar uma experiência com o uso de aplicativo 

Prodef para estabelecer a comunicação com alunos surdos na Escola Estadual Professora Maria 

Esther Peres e assim auxiliar no processo de inclusão. A Metodologia utilizada foi qualitativa, 

tendo a observação dos avanços adquirida pelo aluno ao longo do ano letivo 2017. Os resultados 

foram organizados e analisados a partir de observação cotidiana e descritos a seguir. Para 

nortear a pesquisa foi buscado autores para subsidiar o referencial teórico. Este trabalho 

pretende demonstrar que a tecnologia digital através do o uso do aplicativo no smartphone é 

uma das possibilidades de aproximação dos alunos surdos reconhecendo os mesmos em sua 

individualidade considerada em seu meio sociocultural. 

 

Palavras chave: Educação, Ensino aprendizagem, Inclusão, Informática. 
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A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR EM FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE 

CONFRESA-MT 
 

Rosinei da Silva Cardoso Benjamin – IFMT – IFMT campus Confresa 

(rosyben20@gmail.com) 

Kamilla Reis Maranhão – IFMT campus Confresa 
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 Dhimitry Silva Luz – IFMT campus Confresa  

(dhimitry16@gmail.com) 
Célia Ferreira de Sousa – IFMT campus Confresa 

(celia.sousa@cfs.ifmt.edu.br) 

Maria do Rosário Soares Lima – UNEMAT - Núcleo pedagógico de Confresa 

(mariadorosariovilarica@gmail.com) 

 

Resumo: Este trabalho se justifica pela necessidade de conhecer os locais de origem, bem como 

os produtos e subprodutos oriundos da agricultura familiar que estão sendo comercializados na 

Feira Estrela, no município de Confresa-MT, o que também constitui o objetivo desta pesquisa. 

Os produtos e subprodutos ofertados pela agricultura familiar além de gerar renda aos 

moradores da zona rural, também proporciona a diversidade cultural. As feiras livres se 

apresentam como um dos canais de distribuição mais viáveis a tais produtores. A pesquisa foi 

realizada na Feira Estrela, situada no município de Confresa-MT. Tendo como público alvo os 

feirantes que comercializam produtos e subprodutos advindos da agricultura familiar. O 

desenvolvimento do estudo se deu por meio uma pesquisa quali-quantitativa. Devido à 

resistência dos feirantes em responder a questionários mais elaborado, as informações foram 

obtidas apenas por observação e entrevista informal. A coleta de dados ocorreu dia 10 de abril 

de 2018. A análise dos dados obtidos identificou que existem aproximadamente 73 pontos de 

venda na feira estrela, destes, 60% correspondem a feirantes que comercializam produtos 

oriundos da agricultura familiar tais como: hortaliças, frutos, produtos de origem animal e 

outros. Sendo 83% dos produtos comercializados advindos do município de Confresa-MT. A 

feira estrela é um excelente canal de distribuição para os agricultores familiares do município 

de Confresa-MT e região escoarem seus produtos. Está além de dispor a comunidade uma 

grande diversidade de produtos da agricultura família, gera emprego e renda para o município.  

 

Palavras-chave: Reforma agrária, Agricultura familiar, Comercialização, Feira-livre. 

 

 

INTRODUÇÃO  

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, (2010) 

o município de Confresa-MT tem aproximadamente 26 mil habitantes e possui o maior número 

de beneficiários da reforma agrária do Brasil.  

De acordo com dados do INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(2009) 83% do território do município de Confresa está ocupado por assentamentos da reforma 

agrária.  
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Barrozo (2010), afirma que em tais assentamentos residem cerca de 6 mil famílias, o 

que representa aproximadamente 90% da população do município. O que faz da agricultura 

familiar uma atividade de suma importância na sua estruturação fundiária, contribuindo para o 

desenvolvimento da região.  

Um dos inúmeros benefícios da Agricultura Familiar é produzir e abastecer o mercado 

consumidor com alimentos básicos, de qualidade adequada, a custo acessível ao bolso do 

comprador (SCHNEIDER, 2003). 

Os produtos e subprodutos ofertados pela agricultura familiar além de gerar renda aos 

moradores da zona rural, também proporciona a diversidade cultural (Ramos & Filho, 2016). 

No entanto, esse setor enfrenta diversos problemas, e o escoamento dos produtos e subprodutos 

é uma constante preocupação. Sendo assim, as feiras livres se apresentam como um dos canais 

de distribuição mais viáveis a esses produtores.  

 Para Colla et al., (2007); Coêlho; Pinheiro, (2009), a palavra feira deriva do latim feria, 

nomenclatura usada para caracterizar o espaço estabelecido para realização de negócio ou 

comercialização de produtos, tendo estes dias e horários estipulados. É uma forma tradicional 

de vendas no varejo, realizada em espaços públicos, em instalações improvisadas por não dispor 

de lojas físicas.  

Para Ribeiro (2007), as feiras são locais que possibilitam a distribuição de produtos da 

agricultura familiar desenvolve o mercado local, garantindo a diversificação de alimentos, 

aumento da renda familiar, preços baixos, além de produtos de qualidade. 

Vantagens como estas tornam as feiras livres um indispensável mecanismo de 

distribuição e comercialização, uma vez que, não exige sazonalidade e padronização dos 

produtos como ocorre nos demais estabelecimentos comerciais.  

Nos últimos anos foram realizados vários estudos nas feiras populares, com foco na 

agricultura familiar. A exemplo, temos a pesquisa de Ramos & Filho (2016) que buscaram 

identificar como ocorre a comercialização dos produtos e subprodutos oriundos da agricultura 

familiar no município de Confresa-MT, nesse estudo detectaram as principais dificuldades 

encontradas pelos comerciantes ao adquirir ou vender suas mercadorias.  

O município de Confresa realiza quatro feiras livres semanais (domingo) Feira do Sol, 

(terça) Feira Estrela, (quarta) Feira Fim de Tarde (quinta) Feira da Lua, sendo expressiva a 

venda de produtos advindos da agricultura familiar.  
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Diante do exposto, este trabalho se justifica pela necessidade de conhecer os locais de 

origem, bem como os produtos e subprodutos oriundos da agricultura familiar que estão sendo 

comercializados na Feira Estrela, no município de Confresa-MT. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A pesquisa foi realizada na Feira Estrela, situada na Avenida 29 de Julho, entre as Ruas 

Cuiabá e Av. Getúlio Vargas no município de Confresa-MT. Tendo como público alvo os 

feirantes que comercializam produtos e subprodutos advindos da agricultura familiar.  

O desenvolvimento do estudo se deu por meio de uma pesquisa qualitativa e 

quantitativa, devido à resistência dos feirantes em responder a questionários mais elaborados, 

as informações foram obtidas apenas por meio de observação e entrevista informal.  

A coleta de dados ocorreu dia 10 de abril de 2018, ao todo foram realizadas 73 

entrevistas em pontos distribuídos ao longo da feira.  

A análise dos dados obtidos identificou que existem aproximadamente 73 pontos de 

venda na feira estrela, destes, 60% correspondem a feirantes que comercializam produtos 

oriundos da agricultura familiar e 40% são mercadores que comercializam outros produtos 

como: roupas, artesanatos, alimentos, etc.  

Os pontos que comercializam produtos da agricultura familiar são responsáveis pela 

distribuição de 44 itens diversificados, tais como: hortaliças, frutas, produtos de origem animal, 

outros.  

As hortaliças são os principais produtos comercializados e estão distribuídas em 62% 

dos locais de vendas, seguindo dos frutos e produtos de origem animal. 

Entre as hortaliças comercializadas estão o milho verde, abobora, mandioca, quiabo, 

hortelã, rúcula, cebolinha, coentro, pepino, berinjela, feijão de corda, tomate, pimentão alface, 

batata, almeirão, jiló. 

No setor de fruticultura são vendidos: abacaxi, melancia, coco, limão, maracujá, banana, 

castanha, mamão, goiaba, araçá, carambola. A castanha é o abacaxi são provenientes do Estado 

do Pará.  

Além das hortaliças e frutas são comercializados na feira estrela queijo, linguiça caseira, 

garapa de cana, rapadura, compotas de doces, farinha, frango, mudas de plantas, leite, mel, 

moça branda, polvilho e guariroba (Syagrus oleracea), outros.  
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De acordo com os dados obtidos 83% dos produtos comercializados são oriundos do 

município de Confresa-MT, de comunidades como: Vilas Três Flechas, Buriti, Branca de Neve, 

Jacaré Valente, Veranópolis, PA Bridão Brasileira, Independente I, PA Xavante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A feira estrela é uma opção acessível para os agricultores familiares da região de 

Confresa-MT escoarem seus produtos, sendo a agricultura familiar um segmento de suma 

importância para a realização e o sucesso da feira, uma vez que, esta é a maior responsável pela 

diversidade de produtos comercializados, gerando emprego e renda para o município.  
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SILVA. A. B. F. et. al. Feiras livres e agricultura familiar no baixo Jequitinhonha: O caso 

do Município de Felisburgo/MG. SIC 25 a 28 de abril de 2017. 
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A FARINHA, O POLVILHO E O TRABALHO COLETIVO NO CAMPO 
 

Rosimeri Aparecida de Oliveira – IFMT campus Confresa 
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Maria do Rosário Soares Lima - UNEMAT 

(mariadorosariovilarica@gmail.com) 

Célia Ferreira de Sousa – IFMT campus Confresa 

(celia.sousa@cfs.ifmt.edu.br) 

 

RESUMO: A produção de farinha de mandioca e de polvilho remete a história das populações 

indígenas no Brasil, e nesse sentido permanece com uma produção que solicita cooperação. 

Apesar de durante a colonização portuguesa ter sido desvalorizada, por ser da terra e por 

abastecer o mercado de consumo interno, a mandioca permaneceu como um importante produto 

vinculado aos hábitos alimentares Brasileiros. Percebe-se que seja em associações ou 

cooperativas, o convívio constrói além da renda, um ideal de vida com mas autonomia para as 

mulheres. Ao longo dos tempos os indígenas descobriram essa raiz que logo passou a ser 

comestível e isso se espalhou por todo as regiões e hoje o Brasil se encontra em segundo lugar 

de produção da mandioca, uma raiz que tem vários nomes como Aipim e Macaxeira, isso varia 

de região, em nossa região conhecemos por mandioca a qual classificamos por mandioca brava 

ou mansa. O objetivo desse trabalho é compreender e analisar a produção de farinha e polvilho 

no assentamento PA Manah no município de Canabrava do Norte, tendo como pesquisa o grupo 

de Mulheres e também agricultor que cultiva o plantio de mandioca, o trabalho será 

desenvolvido através de entrevista com questionário aberto e pesquisa qualitativa. 

 

Palavras-chave: Mandioca, Plantio, Farinha, Polvilho. 

 

INTRODUÇÃO  

A produção de farinha de mandioca e de polvilho remete a história das populações 

indígenas no Brasil, e nesse sentido permanece com uma produção que solicita cooperação. 

Apesar de durante a colonização portuguesa ter sido desvalorizada, por ser da terra e por 

abastecer o mercado de consumo interno, a mandioca permaneceu como um importante produto 

vinculado aos hábitos alimentares Brasileiros. Percebe-se que seja em associações ou 

cooperativas, o convívio constrói além da renda, um ideal de vida com mas autonomia para as 

mulheres.  

Enquanto os portugueses preferiam o trigo, os brasileiros persistiram com a mandioca, 

comendo a tapioca e beijus, e com o habito de misturar a farinha ao feijão e a carne de sol. Hoje 

em dia, a mandioca permanece ligada as técnicas manuais e artesanais e a pequena produção, 

envolvendo populações que sobrevivem especialmente dela, a raiz planta também se espalhou 

pelo o mundo e hoje faz parte, por exemplo da vida de comunidades africanas que se organizam 

em função de sua produção e consumo.  
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O trabalho em grupo as inteligências múltiplas, as habilidades individuais as diferenças 

entre os seres humanos, mas do que isso nos leva a pensar sobre o trabalho em grupo, onde cada 

um desenvolve as suas habilidades próprias.  

Ao longo dos tempos os indígenas descobriram essa raiz que logo passou a ser 

comestível e isso se espalhou por todo as regiões e hoje o Brasil se encontra em segundo lugar 

de produção da mandioca, uma raiz que tem vários nomes como Aipim e Macaxeira, isso varia 

de região, em nossa região conhecemos por mandioca a qual classificamos por mandioca brava 

ou mansa.  

 A mandioca é cultivada em todas as regiões do Brasil, o que ela não tolera é solo muito 

úmido, encharcado isso dificulta a sua produção, a mandioca mansa serve de alimento tanto 

para o ser humano quanto para os animais, toda a planta se aproveita para a alimentação animal, 

como bovinos, bubalinos aves, suínos e criações de peixes em tanques. 

 A mandioca brava como é conhecida ela é tóxica isso é não pode ser consumida nem 

pelo o ser humano quanto os animais, a substancia que se extrai durante a fabricação da farinha 

se torna veneno, não pode deixar animal nenhum ingerir que provoca a morte, essa mandioca é 

pouca cultivada em nossa região pelo o motivo de ser tóxica. 

 A mandioca é uma fonte de renda onde a família não tem outra renda ou fazem dela uma 

renda extra onde as associações e cooperativas se juntam para fazer manualmente a farinha e o 

polvilho, de acordo com as entrevistas realizadas obtive as seguintes informações que tem uma 

procura muito grande de farinha branca, farinha puba e o polvilho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O objetivo desse trabalho é compreender e analisar a produção de farinha e polvilho no 

assentamento PA Manah no município de Canabrava do Norte, tendo como pesquisa o grupo 

de Mulheres e também agricultor que cultiva o plantio de mandioca, o trabalho será 

desenvolvido através de entrevista com questionário aberto e pesquisa qualitativa.  

De acordo com entrevistas realizadas em questionário aberto ao grupo de mulheres do 

assentamento PA Manah onde elas têm uma casa em construção para ser uma farinheira, 

segundo a entrevistada A, disse que todo serviço que acontece no grupo é coletivo desde o 

plantio da mandioca, a seleção das ramas, o preparo do terreno para ser plantado e a limpa, e 

depois, a produção da farinha e do polvilho tudo é em grupo. 

 Há também uma grande procura por farinha e polvilho, afirma a entrevistada, a melhor 

época do plantio é de março a outubro, a colheita acontece a partir dos 6 meses para consumo 
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e 1 ano para fazer farinha e polvilho, e elas classificam a venda no município, como muito boa, 

só que elas não estão fazendo há mais tempo por falta de mandioca. 

 Em outra entrevista realizada com um agricultor familiar residente no assentamento PA 

Manah no município de Canabrava do norte, onde ele me concedeu essa oportunidade de falar 

da sua experiência de cultivar a mandioca desde de muito cedo ainda muito jovem já plantava 

e ajudava na produção de farinha e polvilho com os seus pais.  

 Segundo ele a mandioca produz em qualquer terreno desde que você plante e zele 

limpando e obedecendo os limites do período de plantio que pode ser de setembro a março, pois 

ela precisa de calor e chuva para brotar e crescer, não gosta de lugar úmido, não tem muitas 

pragas para estragar essa cultivar, o que estraga segundo ele é a perdiz, um pássaro que come a 

raiz como a galinha e a angola, e com isso a mandioca apodrece e perde.  

 Ele disse que planta a mandioca somente para o consumo dele e dos animais como porco 

e bovinos ele usa as folhas da mandioca para triturar na ração para o gado leiteiro, não faz 

farinha por que não tem as ferramentas que gastam no processo de fabricação. 

 

Do plantio a produção da farinha e polvilho 

De acordo com as entrevistas realizadas o processo de plantio são selecionadas as ramas 

e plantadas em fileiras ou então pode ser plantada em consórcio com outras plantas como por 

exemplo, mandioca + milho ou mandioca + feijão planta-se uma fileira de mandioca e duas de 

milho ou então feijão e pode ainda plantar a mandioca + amendoim. O plantio de mandioca é 

muito simples não depende de muita adubação e depois de plantada a colheita ocorre a partir 

dos 6 meses e para a fabricação de farinha com 1 ano após o plantio. 

Para a fabricação da farinha é necessário; descascar a mandioca; Lavar; Passar na 

reladeira; E depois colocarem uma prensa onde escorrera toda a água; Depois levarão forno 

para torrar e pronto já está na hora de servir. Para Pinto, (2001) E Filho et al (2013) confirma a 

fabricação da farinha e todo processamento de chegar até obter a farinha  

 

Fabricação do Polvilho 

Casca e rala a mandioca, coa num saco a massa com a água e depois deixa o polvilho, 

assentar; depois dele assentado escorre a água e coloque para secar, quando estiver seco peneire 

e pode guardar. 

 

Algumas imagens de um mandiocal  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nas entrevistas e observações realizadas, vale ressaltar que os objetivos foram 

alcançados e as práticas de cultivo da mandioca e fabricação da farinha e do polvilho, o presente 

trabalho buscou conhecer o grupo de mulheres e agricultor residente no assentamento, 

percebendo que os trabalhos de grupos é fundamental e tem sido bastante viável para o campo 

as associações e cooperativas é uma forma de interação e também fonte renda, além de reforçar 

esse laço de união e amizades entre as famílias. 
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Vale lembrar que o trabalho coletivo é muito significativo, pois cada um tem as suas 

habilidades e nesse contexto faz se a junção e partilha os saberes de cada um formando um elo. 

Ressaltando a importância do cultivo da mandioca para a produção da farinha e do polvilho foi 

de suma importância para agregar novos conhecimentos de uma educação do campo onde 

buscamos as melhores técnicas para desenvolver uma agricultura familiar e melhoria para as 

famílias que vivem em suas propriedades e depende de uma renda para sobreviver. 

 

REFERÊNCIAS 

FILHO, Jose Raimundo pereira et al. Cultivo, processamento e uso da mandioca. 

EMBRAPA, Brasília- DF, 2013. 

PINTO, Maria Dina Nogueira. MANDIOCA E FARINHA: subsistência e tradição cultural. 

Minas Gerais- MG, 2001. 

  



II Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX): O papel da escola no 
desenvolvimento sustentável na região do Araguaia 

Confresa-MT, 09 e 10 de agosto de 2018 

49 
Realização:  

A PRODUÇÃO DE VÍDEO NA ESCOLA DO CAMPO: RELATO DE 
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BELEZA EM VILA RICA – MT 
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma experiência de produção audiovisual vivida por 

estudantes do ensino médio de uma escola do campo. Trata-se da produção de um vídeo 

documentário feita pelos próprios alunos. Onde, diante da necessidade de conhecerem a história 

e características da comunidade onde vivem, assentamento Santo Antônio do Beleza, localizado 

na zona rural de Vila Rica – MT, os estudantes puderam elaborar um projeto no qual registraram 

a história do lugar onde vivem, descreveram o momento presente e falaram, também, sobre suas 

perspectivas futuras em relação a educação. O objetivo foi abordar, durante essas atividades, os 

temas presentes nos conteúdos curriculares de forma interdisciplinar, associando-os a sua 

realidade cotidiana, tornando então esses conteúdos mais atraentes para os alunos. Além disso, 

buscou-se despertar, também, nos alunos o sentimento de pertença ao local onde vivem, 

valorizando sua cultura, identidade, práticas e valores, a partir de pesquisa e construção do 

conhecimento, atuando como protagonistas produtores de informação, conscientes de seus 

direitos e deveres como estudantes do campo. O produto desse projeto foi um filme intitulado 

“Escola e comunidade: vida e futuro”, que foi apresentado ao público em um seminário. 

 

Palavras-chave: Produção de vídeo na escola, educação no campo, novas tecnologias de 

comunicação e informação. 

 

INTRODUÇÃO  

Atualmente a tecnologia do vídeo está entre as mais populares nas sociedades do 

mundo inteiro, inclusive nas comunidades rurais, que antes eram tidas como atrasadas, tendo 

em vista os avanços tecnológicos das sociedades urbanas.  

E, dentro dessas comunidades também é comum, hoje em dia, as pessoas utilizarem 

celular, câmeras digitais portáteis, filmadoras entre outros, assistindo e divulgando vídeos 

através da internet, das redes sociais, dentre outros meios (LEAL; MENGARELLI, 2018).  

O acesso a essa nova tecnologia vem tornando o vídeo numa ferramenta democrática 

para divulgação de informação, conhecimentos e valores, ou mesmo como meio de 

entretenimento.  

mailto:felipetamuxi@gmail.com
mailto:antoniellyfreitas742@gmail.com
mailto:lavinia.sousa.santos5@gmail.com
mailto:claudeteanjo@hotmail.com
mailto:cristianakiki2009@hotmail.com


II Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX): O papel da escola no 
desenvolvimento sustentável na região do Araguaia 

Confresa-MT, 09 e 10 de agosto de 2018 

50 
Realização:  

A partir de então, pode-se pensar na produção de vídeo como um recurso educativo, 

podendo ser usado na construção de conhecimentos no contexto escolar, considerando que este 

já faz parte do cotidiano dos alunos e que se percebe o seu interesse por esse tipo de mídia. 

Sabe-se, então, que a produção de vídeo está ligada aos sentidos e as emoções, podendo 

despertar nos alunos a atenção para os assuntos abordados e, sendo esses assuntos referentes 

aos conteúdos do currículo escolar, pode-se aproveitar dessas ferramentas para mediar à 

construção dos conhecimentos, induzindo-os a desenvolverem novas habilidades por meio da 

prática, quando levado em conta que “a linguagem audiovisual desenvolve múltiplas atitudes 

perspectivas: solicita constantemente a imaginação e reinveste a afetividade com um papel de 

mediação primordial no mundo” (MORAN, 1995, p.2).  

Portanto, nota-se que para a educação, o processo de produção vídeo pode ser um 

recurso didático útil na busca por uma aprendizagem significativa, uma vez que o mesmo 

promove uma linguagem mais dinâmica e interativa, quando bem orientada para este fim, em 

consonância a uma tendência educacional atual que tem o aluno como explorador, descobridor 

e crítico de sua realidade, que busca, através do meio, construir conhecimentos, e tem no 

professor um orientador nesse processo: 

Nessa perspectiva uma das formas de ensinar mais atuais é aquela que propicia 

aos educandos o desenvolvimento de competências para lidar com as 

características da sociedade moderna, que enfatiza a autonomia do aluno para 

a busca de novas compreensões, por meio da produção de ideia e de ações 

criativas e colaborativas. De acordo com o propósito como foi planejado, o 

Vídeo pode ser por si só um objeto de aprendizagem (BRUM, 2012, p.10). 

 

A produção de um vídeo pelos alunos do campo, no caso deste trabalho, os alunos do 

Ensino Médio da Escola Estadual Vila Rica, residentes na região do assentamento rural Santo 

Antônio do Beleza, localizado na zona rural do município de Vila Rica – MT, atendidos em 

salas anexas, extensões da escola na cidade, poderia ser uma proposta inovadora, com a 

finalidade de tornar o ensino mais interessante, interativo e significativo, através da prática e 

uso de novas tecnologias, facilitando assim, a compreensão acerca dos assuntos importantes 

para sua formação escolar e cidadã (SILVA; OLIVEIRA, 2010).  

 Sendo assim, o processo de produção de vídeos poderá colocar os alunos na condição 

de protagonistas ao proporcionar condições de aprendizagem para que sejam eles próprios os 

produtores de informações e de autos reconhecimentos, enquanto sujeitos conhecedores e 

transformadores da própria realidade, pois “a produção independente de um vídeo pelos 

próprios estudantes é uma possibilidade de inovação, à medida que representa uma proposta 
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atraente para a sala de aula onde os alunos estão habituados, via de regra, à comunicação 

unidirecional do professor”, (PEREIRA; BARROS, 2009, p.4). 

Assim, as atividades de produção de vídeos documentários, retratando a realidade na 

qual os alunos estão inseridos, o campo, e suas particularidades, poderiam despertar nesses a 

consciência de pertencimento ao seu universo social, cultural e político e ambiental, na medida 

em que conheceriam melhor o lugar onde vivem e a partir de sua realidade buscariam 

desenvolver suas potencialidades individuais e coletivas, no contexto escolar político-social. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

No que se referem às estratégias metodológicas optou-se em dividir a realização das 

ações em etapas, sendo que na primeira etapa do trabalho os alunos tomaram ciência da proposta 

e discutiu-se sobre a elaboração do projeto. Dentro das aulas no semestre, buscou-se ainda 

trabalhar a temática da produção audiovisual, iniciando-se pela introdução de noções 

elementares sobre o que é um documentário e quais são suas funções sociais. 

Desse modo, buscou-se durante os planejamentos das aulas discutirem e definir formas 

de associar as linguagens utilizadas na produção de vídeo aos conteúdos curriculares da área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, em especial, funções de linguagem, figuras de 

linguagem, tipologia textual e gêneros textuais na disciplina de Língua Portuguesa.  

Na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, os conteúdos curriculares 

abordados foram: em Biologia: meio ambiente; direitos e deveres ambientais, ecologia; ciclos 

biogeoquímicos, ética ambiental e sustentabilidade, em Química: os poluentes, composição 

química da matéria, reações químicas no ambiente, os íons e as tecnologias de comunicação, 

em Física: mecânica; cinemática; classificação dos movimentos, óptica; os fenômenos da luz, 

ondulatória; transmissão de informações através das ondas. 

Na área de Matemática: enquadramentos de cenas usando o plano cartesiano, grandezas 

proporcionais e regra de três simples. Enquanto que em Ciências Humanas e suas Tecnologias: 

o valor do trabalho, indivíduo e sociedade, função política da escola, história do lugar onde 

vivem.  

A segunda etapa consistiu na construção do projeto, onde o professor apresentou aos 

alunos o conceito de projeto, estrutura, e modelo de projetos já prontos. A partir disso, os alunos 

puderam propor ideias sobre como seria o seu vídeo documentário, discutindo sobre o que 

considerariam importante apresentar no trabalho e determinaram, junto com o professor 

orientador, a sequência de atividades para a produção do documentário.  
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A terceira etapa foi a de aprendizagem sobre técnicas de produção de vídeo, pois, os 

alunos precisariam aprender noções básicas, adequando o trabalho aos padrões técnicos, já 

consagrados. Foram realizadas oficinas para que alunos aprendessem, na prática, a usar seus 

celulares (únicos recursos de filmagem disponíveis no momento) para fazer um trabalho mais 

específico que aquelas filmagens rotineiras que já faziam, aprendendo técnicas básicas sobre 

enquadramentos de cena, iluminação, áudio, edição de vídeos, direitos autorais e de imagens e 

sobre ética na divulgação de conteúdos. Buscando a qualidade do trabalho. Depois de finalizado 

o vídeo, os alunos o apresentaram ao público em um seminário, onde a comunidade poderá 

conhecer o processo e o produto deste projeto.  

Considerara-se como elementos positivos os resultados desse trabalho de produção de 

vídeo, tendo em vista que todas as etapas do projeto foram concluídas com êxito e os objetivos 

foram alcançados, notou-se, no próprio vídeo, usado como parte da avaliação, a satisfação dos 

alunos em realizar tal trabalho, através dos depoimentos registrados por eles próprios. Também, 

percebeu-se o interesse dos alunos em participar ativamente das aulas por ocasião da produção 

do vídeo, assim, assimilando melhor os conteúdos estudados. 

Além disso, pode-se notar o despertar do interesse dos alunos em relação as questões 

políticas da comunidade, quando ao se reconhecerem como estudantes do campo, sujeitos de 

direitos, inclusive, do direito a uma escola digna, que atenda às necessidades educacionais da 

comunidade, todos manifestaram o desejo de contribuir com o desenvolvimento da 

comunidade, através dos estudos e através dos princípios e valores que aprendem na escola. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desafio de se trabalhar com um projeto novo em uma escola, seja ela do campo ou da 

cidade, sendo esse projeto um meio pelo qual se busque desenvolver nos alunos habilidades 

específicas, como no caso da produção de vídeo, requer muita atenção por parte do educador 

quanto ao planejamento de etapas, pesquisa sobre o assunto e objetivos que se espera alcançar 

com o trabalho. 

A relação professor-aluno deve ocorrer em um bom nível de respeito e confiança mútua, 

para que o professor deixe clara aos alunos a proposta, e para que os alunos tenham liberdade, 

vontade de produzir, com autonomia, tendo o professor como um ponto referencial, um 

orientador, buscando-se sempre estabelecer diálogos e acordos entre ambas as partes. Nisso, o 

professor deve, ao mesmo tempo em que respeita os limites de cada aluno, delegar-lhes 
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responsabilidades, desafiando-os a superar esses limites e descobrir suas potencialidades, 

valorizando sempre os esforços.  
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ADOLESCÊNCIA E SEXUALIDADE: A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS 

DA ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTHER PERES 
 

Mônica Strege Médici – Escola Estadual Professora Maria Esther Peres 

(stregemonica@hotmail.com) 

Domenico dos Santos Médici– Escola Estadual Professora Maria Esther Peres 

(domenicoeducacaofisica@hotmail.com) 

 

RESUMO: A adolescência é um período da vida do indivíduo onde o mesmo fica sujeito a 

uma série de conflitos. Nesse período acontece a transição da infância para a fase adulta e com 

ela surgem diversas mudanças, pois é uma das etapas do desenvolvimento humano 

caracterizada por alterações físicas, psíquicas e sociais. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde, adolescente é o indivíduo que se encontra entre os dez e vinte anos de idade. No Brasil, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece outra faixa etária: dos doze aos dezoito anos. 

Nos últimos anos, a sexualidade tem ocupado muito espaço na mídia. Isto significa que os 

antigos tabus e preconceitos estão sendo superados? Será que o adolescente está preparado para 

lidar com a sexualidade? O adolescente consegue dialogar sobre esse assunto em casa? 

Conhecem os métodos contraceptivos? Como agem diante de uma gravidez indesejada? Estão 

preparados para evitar doenças sexualmente transmissíveis? Este estudo foi desenvolvido com 

27 alunos da segunda fase do terceiro ciclo da Escola Estadual Professora Maria Esther Peres. 

Entre a faixa etária entre 12 e 14 anos. A pesquisa foi realizada através da aplicação de 

questionário em seguida os dados foram analisados e discutidos para embasar o trabalho foi 

realizado um levantamento bibliográfico. O objetivo deste trabalho é apresentar referências para 

análises sobre a Educação Sexual e oferecer subsídios para sua aplicabilidade na educação 

básica com ênfase nas aulas de Ciências da Natureza e de Educação Física. 

 

Palavras-chave: Adolescência, Sexualidade, Gravidez, Ciências da Natureza e Educação 

Física. 

 

INTRODUÇÃO 

A escola é o espaço de educação e muitas vezes é nela que o aluno obtém as únicas 

informações confiáveis acerca da sexualidade tema que fica em evidencia na adolescência 

devido a puberdade promovendo mudanças no corpo como, crescimento dos mamilos, 

surgimento de pelos, mudança na voz, menstruo o, ejaculação enfim todos aspectos inerentes a 

faixa etária que pode variar a cada indivíduo. O autor ressalta; 

 

a puberdade é um parâmetro universal, ocorrendo de maneira semelhante em 

todos os indivíduos; já a adolescência é um fenômeno singular caracterizado 

por influências socioculturais que vão se concretizando por meio de 

reformulações constantes de caráter social, sexual e de gênero, ideológico e 

vocacional (BRASIL, 2007, p.8). 

 

Seguido das mudanças corporais ainda surgem os aspectos psicológicos e sociais que 

podem influenciar na autoestima do aluno que passa a fazer dos questionamentos diante de 

conflitos íntimos que muitas vezes ele não tem coragem de conversar com os pais sabe se que 

mailto:stregemonica@hotmail.com
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a sexualidade permeia pensamentos, sentimentos, ações e as relações humanas de um modo 

geral e faz parte da saúde física e mental. 

Geralmente abordar sexualidade na escola gera repercussão dos alunos, pais e até 

mesmo de alguns educadores que preferem deixar este tema de lado a cargo apenas do professor 

de Ciências Naturais, portanto abrindo espaço aos alunos para que os mesmos possam expor 

suas dúvidas. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 2000) apontam este tema como 

transversal sugere que; 

 

a escola, sendo capaz de incluir a discussão da sexualidade no seu projeto 

pedagógico, estará se habilitando a interagir com os jovens a partir da 

linguagem e do foco de interesse que marca essa etapa de suas vidas e que é 

tão importante para a construção de sua identidade, (BRASIL, 2000, p. 297). 

 

O planejamento deve ser dialogado com o aluno afim de atender os questionamentos 

dos adolescentes que não raramente encontra na figura do professor um amigo em que ele possa 

confiar para debater temas relacionados aos mais diversos assuntos principalmente sobre a 

sexualidade.  

A disciplina de Ciências da Natureza é privilegiada nesse aspecto, pois tem contemplado 

no seu currículo temas relacionados inclusive presente em todos os livros didáticos da segunda 

fase do terceiro ciclo que é o sistema urogenital que automaticamente propõe ao aluno diálogos 

acerca da maturação biológica tais como; órgãos sexuais, gravidez, doenças sexualmente 

transmissíveis, hormônios entre outros temas. Geralmente nesse momento os alunos veem a 

oportunidade de esclarecer algumas dúvidas acerca do tema. O autor ressalta; “A escola é o 

local onde deve completar a formação do aluno, transmitindo valores, atitudes, reforçando 

comportamentos e crenças. É indispensável informar e orientar os jovens quanto a uma vida 

sexual mais segura e responsável, (VIEIRA, 2016 p.41)”. 

Quando o aluno percebe que suas dúvidas são acolhidas e respeitadas ele sente se seguro 

para expor suas dúvidas sobre qualquer tema. E passa a se desvencilhar da imagem distorcida 

sobre a sexualidade transmitida pela mídia vulgarizando principalmente o corpo feminino.  

Sobre corporeidade a disciplina de Educação Física consegue promover uma importante 

discussão, pois estuda o corpo sob os mais diferentes aspectos facilitando o aluno em busca da 

sua identidade biológica. 

 

Por meio da linguagem corporal podemos expressar e descobrir algo novo, 

percebendo as formas significativas de expressão do ser humano. Levar a 

conhecer é educar e este processo de aprendizagem, que compreende a 

dialética entre o sentir e o simbolizar, é que fundamenta a Educação. Ao 
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conhecer o mundo, o ser humano aprende pela emoção e pela percepção: A 

partir das significações por ele atribuídas, encontra um sentido para a sua 

existência no mundo, de maneira harmônica entre o sentir, o pensar e o fazer 

(DUARTE JÚNIOR, 2006, p.24). 

 

A auto aceitação é uma conquista individual acontece quando a pessoa passa a amar-se 

e respeitar-se entendendo que todos são diferentes e não necessita, portanto mudar seu 

comportamento, valores ou crenças para ser aceito em um determinado grupo ou enquadrar-se 

em padrões distantes impostos pela mídia ou até mesmo da influência de amigos. 

Analisando o contexto escolar percebemos que a vida sexual tem iniciado cada vez mais 

cedo fato preocupante, pois sabemos que o adolescente não está preparado para enfrentar uma 

gravidez nesta fase da vida, tampouco para conviver com uma doença sexualmente 

transmissível (DSTs) que consequentemente pode ser contraída em uma relação sexual 

desprotegida.  

A cada ano cresce o número de adolescente que engravidam em idade escolar o que faz 

muitas vezes a adolescente mudar totalmente sua vida inclusive fatalmente ocorre a evasão 

escolar. Percebe-se que o impacto acaba sendo maior na vida da adolescente, pois geralmente 

o seu corpo não está preparado para uma gravidez em muitos casos tendo gravidez de risco. 

Demoram certo tempo para contar para os pais o que implica em não fazer o acompanhamento 

pé natal tão importante para a mãe e para a criança. Nesses momentos cabe aos pais orientar e 

acolher a adolescente e seu filho uma vez que comumente seu parceiro acaba isentando-se da 

responsabilidade de pai. 

Considerando que a escola tem um papel fundamental na formação do indivíduo, pois é 

um espaço onde se pode abrir a discussão em torno de questionamentos e dúvidas apresentadas 

pelos adolescentes propõem se este diagnóstico para que o planejamento das aulas das 

disciplinas de educação física e ciências da natureza possam repensar o planejamento, bem 

como contemplar as principais dúvidas dos alunos. Auxiliando os a terem uma visão positiva 

da sexualidade e o alcance de uma comunicação clara nas relações interpessoais, possibilitando 

a elaboração de seus próprios valores a partir de um pensamento crítico, para tomarem decisões 

responsáveis relacionadas à sexualidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os participantes da pesquisa cursam a segunda fase do terceiro ciclo participantes estão 

na faixa etária entre 12 aos 14 anos. Quanto ao gênero a turma é composta de 07 meninas e 20 

meninos. Quando eles foram questionados se conheciam adolescente que engravidou entre 10 



II Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX): O papel da escola no 
desenvolvimento sustentável na região do Araguaia 

Confresa-MT, 09 e 10 de agosto de 2018 

57 
Realização:  

a 18 anos 26 alunos responderam sim apenas 01 respondeu que não conhecia. Ao serem 

questionados se os mesmos conhecem métodos para evitar gravidez 03 responderam não 

conhecer e 24 responderam que conhecem. 

Os participantes responderam sobre quem esclarece suas dúvidas sobre sexualidade e as 

seguintes respostas foram encontradas, 18 responderam que recorrem aos pais esses foram 

citados com maior frequência, em relação aos professores e amigos e a internet. Assim, pode-

se considerar que esses adolescentes se sentem mais confiantes ou à vontade para conversarem 

com seus pais. A respeito das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) os alunos foram 

questionados se tinham conhecimento a respeito 11 assumiram ter pouco conhecimento 

enquanto 15 responderam que conhecem a respeito 01 participante não respondeu à pergunta. 

Ao perguntar a opinião dos participantes sobre: se a escola deveria falar sobre sexualidade 

apenas 03 participantes responderam não os demais todos responderam que sim. 

A última questão foi aberta e perguntava quais mudanças ocorreriam em sua vida escolar 

caso tivesse um filho hoje. A maioria relatou uma mudança brusca de rotina e o afastamento da 

escola como consequência alguns relataram que sentiriam vergonha em sair de casa uma 

minoria respondeu que seguiriam sua vida normalmente com a reprovação inicial e em seguida 

com o apoio dos pais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluir este trabalho percebemos que o adolescente está aberto ao diálogo sobre 

sexualidade. Embora ele tenha uma percepção acerca da temática faz se necessário o 

aprofundamento da temática. Ressaltando que a sexualidade é um aspecto inerente a vida 

humana e requer conhecimento para uma vida sexual segura. Sobre a gravidez na adolescência 

percebe-se que não é a falta de conhecimento sobre os métodos contraceptivos, mas do descuido 

em relação ao próprio corpo expondo o ao risco de uma relação sexual desprotegida. 

A educação sexual é fundamental para todos os indivíduos, pois proporciona a 

compreensão dos seus corpos, das suas relações afetivas e sexuais na busca da quebra de 

discursos preconceituosos e no conhecimento de sua sexualidade. 
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RESUMO: Esse texto tem como propósito fazer uma apresentação em forma de relato de 

experiências, trata-se dos resultados parciais do projeto “Cantinho da Leitura: Construindo a 

Competência de Leitura e Escrita”. O mesmo foi pensado e elaborado pelos professores nos 

momentos de discussões e reflexões sobre as dificuldades dos alunos no que se refere ao 

processo de aquisição de habilidade de leitura, interpretação e escrita de textos. Destaca-se que 

esse projeto é uma ação está sendo desenvolvida com os alunos das séries iniciais das turmas 

do Ensino Fundamental da Escola Estadual Vila Rica durante o ano letivo de 2018. Não 

podemos perder de vista a necessidade de que a escola deve atuar no sentido de formar bons 

leitores e escritores se eles não têm um contato íntimo com os textos. Segundo a autora Leonir 

(2002), para que a escola supere as dificuldades que tem passado, nós educadores devemos ter 

como principal objetivo transformá-la num espaço onde a leitura seja uma atividade viva e vital. 

Concepção também contida em Solé (2008). O projeto em ação tem como objetivos principais 

contribuir para o desenvolvimento de uma prática de ensino e aprendizagem lúdica e prazerosa, 

para que os alunos tornem-se leitores dotados de autonomia, capazes de ler, interpretar e 

também produzir textos de forma criativa. Para tanto, foi pensado de acordo o Projeto Político 

Pedagógico da instituição, favorecendo a ação coletiva em prol de alcançarmos as metas 

propostas em relação ao desenvolvimento da aprendizagem dos alunos envolvidos. Como 

resultado observou-se melhoria nos índices de aprendizagem dos alunos, além de produtos 

produzidos como, trabalhos realizados para exposição utilizando a linguagem oral e escrita, 

verbal e não verbal (seminários, teatros, coreografias, experimentos científicos, cartazes) nos 

momentos de culminância do projeto e a participação da família da vida escolar de seus filhos.  

 

Palavras-chave: Leitura, Aprendizagem, Escrita. 

 

INTRODUÇÃO  

O Projeto “Cantinho da Leitura” foi criado pelos professores do Ciclo de Formação 

Humana anos iniciais, EJA- Educação de Jovens e Adultos, e Sala de Atendimento Educacional 

Especializado, como proposta de intervenção pedagógica para atender as dificuldades de leitura 

e escrita dos alunos das séries iniciais, diagnosticada através das avaliações internas e externas 

da unidade escolar. O nome foi escolhido pela necessidade criada pelos professores, de 

organizar um espaço (cantinho) na sala de aula com o objetivo de promover a leitura, sendo ele 

mailto:di.lina@hotmail.com
mailto:candidadornelas@hotmail.com
mailto:profcelia2012@hotmail.com
mailto:mariamaria_15@hotmail.com
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em forma de varal/cortina ou caixa e tapete literário, onde são colocados livros, revistas, jornais, 

gibis, periódicos entre outros que levam não somente livros, mas histórias, alegria, brincadeiras 

e muitas coisas para crianças, e jovens.  

Conforme já dito anteriormente as ações propostas visavam a construção de reflexão 

acerca da necessidade de implementação de uma prática pedagógica imbricando um conjunto 

de pluralidade de ações interdisciplinares, articulando saberes já produzidos pelos alunos, 

componentes curriculares e práticas pedagógicas inovadoras de teor significativo para o 

desenvolvimento da leitura e escrita.  

Considera-se ainda ser importante destacar que por mais que debruçamos em torno de 

encontrarmos estratégias para fazer uma seleção criteriosa dos livros que utilizamos, percebeu-

se que é a ação docente a condição é imprescindível para o envolvimento humano do aluno, por 

isso, foram usados recursos que chamavam a atenção das crianças frente à situação vivenciada, 

procurou-se também respeitar o nível de escrita conforme faixa etária e os conhecimentos 

linguísticos que elas possuíam, para que as mesmas não se sentissem desmotivadas ou 

desvalorizadas frente às tarefas propostas.  

Para isso, tivemos que aprender a reconhecer, enquanto professor que esta não é uma 

tarefa fácil do ponto de vista da prática docente, uma vez que se faz necessário promover a 

leitura como um instrumento poderoso que permita os alunos a entender o mundo, o que só é 

possível quando o professor aprender a conciliar os propósitos didáticos do ensino da leitura 

com os anseios e as necessidades dos nossos alunos. A sala de aula é o principal espaço onde 

se devem promover atividades diversificadas de incentivo às práticas de leitura.  

Sabe-se que nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as crianças estão em intenso 

desenvolvimento das habilidades leitoras, portanto, é o momento mais propício para 

provocarmos situações que criem na criança o entusiasmo pela leitura, através de atividades 

lúdicas que promovam a motivação, a animação e façam brotar na criança o interesse por 

descobrir o mundo mágico dos livros. 

 

Temos que despertar nos pequenos essa necessidade de ler. Somente desta 

maneira as crianças poderão converter-se em leitores. Ler e contar histórias 

instaura o desejo de ler e aproxima o livro das crianças. Ler e contar histórias 

é revelar segredos, é seduzir o ouvinte e convidá-lo a se apaixonar pelo livro, 

pela história, pela leitura! (DEBUS, 2006, p.75). 

 

O que caracteriza um bom leitor é fazer uso de diferentes estratégias para tornar eficiente 

a sua leitura, ou seja, construir significado para aquilo que lê. Solé propõe cinco estratégias, são 

elas: estratégia de seleção, estratégia de antecipação, estratégia de inferência, estratégia de 
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verificação e estratégia de generalização. Portanto, ensinar a utilizar estratégias para 

compreender melhor o que lê é indispensável para a formação de um leitor autônomo, 

entretanto, não podemos tornar isto uma prática mecânica e extremamente metódica, pois 

poderia transformar a leitura em um ato pouco interessante aos pequenos, por isso é 

indispensável o uso de metodologia lúdica que introduza sutilmente o ensino de recursos 

linguísticos. 

É neste intuito que a Escola Estadual Vila Rica se propões a trabalhar a leitura e escrita, 

na busca de formar futuros amantes da leitura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os procedimentos metodológicos elaborados para o desenvolvimento do projeto 

tiveram critérios que visavam orientar as atividades de leitura e produção textual no que se 

refere aos gêneros resumos, ilustração, interpretação oral, o que permite uma melhor 

compreensão, bem como dar continuidade no trabalho durante do ano letivo, bem como, no 

processo de elaboração das sequencias didáticas a partir das obras literárias lidas. E assim, 

promover o incentivo à leitura e o intercambio das ações do projeto com a família por meio do 

empréstimo de livros, (subprojeto Maleta literária). 

A apresentação, do projeto para a comunidade escolar foi realizado com a participação 

da família e da gestão pedagógica escolar, onde teve conotação de história e chamamento para 

a responsabilidade enquanto apoio importante para o bom desenvolvimento do projeto como 

também na aprendizagem de seu filho (a).  

Neste mesmo dia, cada professora apresentou a sua maleta literária, confeccionada a fim 

de motivar os alunos nas atividades a serem desenvolvidas.  

Para desenvolver a atividade “Maleta Literária”, cada professora responsável por cada 

turma selecionou livros e fez proposições de atividades que envolvia a interpretação, a oralidade 

e a escrita, para os alunos levarem para suas casas, sendo que um aluno por semana leva a 

maleta para leitura interativa com a família. O aluno que leva a maleta já sabe o dia de 

socialização na escola, criando assim uma rotina semanal de contação de história na sala de 

aula.  

Além da ação acima descrita, a leitura fora do espaço escolar também é estimulada 

através de empréstimo de livros que, de forma livre, os alunos podem escolher conforme o 

gênero textual preferido, sendo o professor regente de cada turma responsável pela entrega e 

recolhimento dos livros. 
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 O projeto também previa o momento de “Leitura deleite”, uma ação desenvolvida 

diariamente, sendo responsável o professor regente de cada turma, com texto escolhido e 

preparado anteriormente. Trata-se de uma leitura prazerosa, divertida e de fácil entendimento 

pelas crianças, que pode ser realizada em forma de roda de leitura de livros de literatura, jornais 

e revistas, textos científicos e instrucionais, músicas nas quais os alunos são incitados a ler com 

propósitos definidos e depois a compartilhar as impressões sobre o que leram. 

O momento de contação de história é desenvolvido pela professora do laboratório de 

aprendizagem, que atua como coadjuvante do projeto, sendo realizada a ação uma vez por mês, 

em um ambiente fora da sala de aula, com todas as turmas do 1º ao 5º Ano e EJA. Trata-se de 

um momento envolvente com cantigas, dramatizações, movimentos e adereços. Outra ação 

desencadeada a partir do projeto de leira é o que denominamos história novela, que são livros 

de história com número grande de páginas e capítulos, que a professora divide os para ler um 

por dia criando suspense nos pelos alunos. No final do livro se houver filme do mesmo, assistir 

(momento sala de Cinema). 

Nas ações da sala de cinema no decorrer do ano letivo, de acordo com as obras literárias 

lidas, quando houve filmes da mesma assistir com os alunos, no andamento das aulas, 

organizou-se o ambiente para que fosse prazeroso e produtivo. Tanto as atividades produzidas 

em relação aos filmes assistidos, bem como as demais que envolvia situações de produção 

escrita foram realizadas em consonância com sequencia didática, em que objetivo era trabalhar 

com as obras literárias selecionadas durante o ano letivo, tendo como produto final a confecção 

um livro literário por turma, além das produções de textos de acordo com os diversos gêneros 

textuais trabalhados durante o ano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAS  

Diante das experiências até aqui vivenciadas com o projeto, considera-se que, para 

minimizar os problemas de aprendizagem da leitura e da escrita na escola, o professor precisa 

experimentar os diversos recursos disponíveis, utilizar sua criatividade na produção de recursos 

auxiliares à aprendizagem, criar parcerias de apoio com todos os envolvidos no processo de 

aprendizagem do aluno, e receber auxilio necessário para a produção e desenvolvimento das 

atividades em ambiente escolar, além de destinar momentos para formação continuada e troca 

de experiências entre os pares. 

Dentre tantas outras questões, considera-se importante destacar o fato do projeto 

Cantinho da Leitura ter sido institucionalizado pela escola, assim como os demais projetos da 
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escola que adotam como princípio em cada ação gera um produto que será utilizado nos eventos 

de culminância, os momentos de apresentação para a comunidade escolar, dos produtos gerados 

a partir das ações do projeto e dramatização de obras literárias escolhidas pelas turmas como 

tema gerador. São cinco momentos de apresentação, conforme calendário de eventos da unidade 

escolar: Aniversário da Escola, Feira do conhecimento, Festa Junina, Dia da família na Escola, 

e de acordo com o calendário escolar e Projeto Político Pedagógico da escola.  
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RESUMO: Óleos e gorduras podem ser definidos como uma espécie química de cadeias 

complexas, caracterizadas por apresentarem três ácidos graxos ligado a um glicerol. Dentre seus 

vários usos, a indústria alimentícia ganha destaque, principalmente para fritura de alimentos. 

No entanto, os fatores do processo podem degrada-lo, formando produtos tóxicos ou 

cancerígenos, tais como acroleína, peróxidos, aldeídos, cetonas, radicais livres e ácidos graxos 

trans. O presente trabalho teve como objetivo demonstrar a qualidade do óleo reutilizado no 

processo de fritura do IFMT - Campus Confresa através das análises do índice acidez e 

peróxido. Os resultados mostraram que o índice de acidez variou de 0,139 - 0,514 (% ácido 

oleico/100 g), sendo o maior resultado apresentado na amostra AO5. O índice de peróxido 

variou de 3,90 – 8,00 (meq/kg). Os resultados mostram que houve alteração na composição 

química do óleo evidenciados pela alteração no índice de acidez e peróxido. De acordo com os 

resultados recomenda-se reutilizar o óleo até 3 vezes. 

 

Palavras-chave: Óleo de soja, Reutilização, Índice de acidez, Índice de peróxido. 

 

INTRODUÇÃO  

Os óleos e gorduras são espécies químicas de cadeias complexas, constituídas de ácidos 

graxos ligados a uma molécula de glicerol. Podem conter pequenas quantidades de outros 

lipídeos como fosfolipídeos, constituintes insaponificáveis e ácidos graxos livres, naturalmente 

presentes em óleo e gordura. Apresentam características físico-químicas distintas, conforme 

arranjo da molécula e do tipo de ligação (SILVA, MARSIGLIA e FREIRE, 2018). A diferença 

entre óleo (líquido) e gordura (sólida), está na saturação da cadeia. Óleos em temperatura 

ambiente (25 ºC) apresentam-se na forma líquida, e as gorduras na forma sólida (MORETTO e 

FETT, 1998). 

Os óleos e gorduras possuem uma série de aplicações, dentre elas destaca-se a utilização 

na indústria alimentícia. A determinação do ponto de descarte dos óleos de fritura é importante, 

uma vez que implica maior custo quando o óleo é descartado muito cedo e perda da qualidade 

do alimento frito quando descartado tardiamente (FREIRE et al., 2013). Dentre os principais 
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fatores que influencia na degradação do óleo durante a fritura podemos citar: temperatura e 

tempo de fritura; relação superfície/volume do óleo; tipo de aquecimento; tipo de óleo; adição 

de óleo novo; natureza e quantidade do alimento frito e presença de contaminantes metálicos 

(MALACRIDA e JORGE, 2005; MACHADO et al., 2007). 

Devido à complexidade do processo de fritura, não há um único método capaz de avaliar 

com precisão a deterioração dos óleos (MALACRIDA, 2005). Métodos rápidos e reprodutíveis, 

tais como: índice de acidez, índice de peróxidos são empregados para monitoramento da 

qualidade do óleo utilizado em processo de frituras. O processo de fritura leva a formação de 

produtos tóxicos ou cancerígenos, tais como acroleína, peróxidos, aldeídos, cetonas, radicais 

livres e ácidos graxos trans que podem ser incorporados aos alimentos (FREIRE et al., 2013). 

O presente trabalho teve como objetivo demonstrar a qualidade do óleo reutilizado no 

processo de fritura do IFMT - Campus Confresa através das análises do acidez e peróxido. Os 

resultados foram comparados com a legislação vigente de maneira a demonstrar o limite de 

reutilização. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Amostras de óleo 

As amostras de óleo de soja foram coletadas no refeitório do IFMT – Campus Confresa. 

Para o estudo foram coletadas cinco amostras, identificadas da seguinte maneira: AO0: óleo de 

soja virgem, AO1: coletado após primeira reutilização, AO2: coletado após segunda 

reutilização e assim até a quinta reutilização (AO5). Conforme mostra Figura 1. 

Figura 1. Amostras de óleo de fritura do refeitório do IFMT 

 
Fonte: Arquivo autor 

Índice de acidez 

Para a determinação do índice de acidez pesou-se 2,0 g da amostra em frasco erlenmeyer 

de 125 mL. Em seguida, adicionou-se 25,0 mL de solução de éter-álcool (2:1) neutra. Na 

sequência foram adicionadas duas gotas do indicador fenolftaleína e o conteúdo foi titulado 
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com solução de hidróxido de sódio 0,1 M (ADOLF LUTZ, 1985). O índice de acidez foi 

calculado de acordo com a equação 1. 

 

𝐼𝑐 =
𝑣. 𝑓.𝑀. 28,2

𝑝
 

 

Onde: Ic= g ácido oléico/100g óleo; v = nº de mL de solução de hidróxido de sódio 0,01 M 

gasto na titulação f = fator da solução de hidróxido de sódio P = massa da amostra (g). 

 

Índice de peróxido  

Este método determina todas as substâncias, em termos de miliequivalentes de peróxido 

por kg de amostra, que oxidam o iodeto de potássio nas condições do teste. Para a análise pesou-

se 5 ± 0,05 g da amostra em um frasco erlenmeyer de 250 mL, em seguida adicionou-se 30 mL 

da solução ácido acético-clorofórmio 3:2 e agitou o conteúdo até a dissolução da amostra. Após 

adicionou-se 0,5 mL da solução saturada de KI e deixou em repouso ao abrigo da luz por 

exatamente um minuto. Acrescentou-se 30 mL de água e titulou com solução de tiossulfato de 

sódio 0,01 N, com constante agitação. A titulação foi realizada até que a coloração amarela 

tenha quase desaparecida.  

Por fim, 0,5 mL de solução de amido indicadora foi adicionada e a titulação continuou 

até o completo desaparecimento da coloração azul. Uma prova em branco foi preparada nas 

mesmas condições e titulada (AOCS, 1990). O índice de peróxido foi determinado pela equação 

2. 

 

𝐼𝑝
(𝐴−𝐵).𝑁.𝑓.1000

𝑃
 

 

Ip= Índice de peróxido em meq/kg; A = nº de mL da solução de tiossulfato de sódio 0,1 N gasto 

na titulação; B = nº de mL da solução de tiossulfato de sódio 0,1 N gasto na titulação do branco; 

N = normalidade da solução de tiossulfato de sódio; f = fator da solução de tiossulfato de sódio; 

P = massa da amostra (g). 

Os resultados do índice de acidez e peróxidos estão apresentados na Tabela 1. Os 

resultados mostraram que houve variação no índice de acidez de 0,139 a 0,514 % ácido 

oleico/100 g. Essa variação pode ser atribuída às condições de frituras tais como: temperatura 

e tempo de fritura; relação superfície/volume do óleo; tipo de aquecimento; adição de óleo 

(1) 

(2) 
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novo; natureza e quantidade do alimento frito e presença de contaminantes metálicos 

(MALACRIDA, 2005; MACHADO et al., 2007).  

O Brasil não dispõe de legislação específica que regulamente a fritura por imersão, 

existindo apenas o Informe Técnico nº 11 de 05/10/2004 da ANVISA (CAMILO et al, 2010). 

Nesse sentindo, utilizou como referência o índice de acidez para óleos refinados (0,3 g de ácido 

oleico/100g) (SILVA et al., 2018). 

Tabela 1. Índice de acidez e peróxido do óleo utilizado no refeitório do IFMT 

Amostra Índice de acidez 

(% ácido oleico/100 g) 

Índice de Peróxido 

(meq/Kg) 

AO0 0,139±0,010 3,90±0,02 

AO1 0,277±0,018 3,95±0,15 

AO2 0,275±0,015 4,00±0,12 

AO3 0,262±0,011 6,14±0,20 

AO4 0,385±0,009 7,82±0,25 

AO5 0,514±0,025 8,00±0,22 

 

O índice de peróxido apresentou resultado crescente com mínimo de 3,90 meq/Kg e 

máximo de 8,00 meq/Kg. O limite máximo estipulado pela ANVISA para óleos refinado é de 

<10 Meq/Kg. Tais resultados mostram que óleo submetido ao processo de fritura vem sofrendo 

alterações. O índice de peróxido avalia a oxidação, fazendo sendo sinal positivo para o 

aparecimento da acroleína substância cancerígena (MENDONÇA et al., 2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados mostraram, que óleo utilizado no refeitório do IFMT apresentou variações 

nos índices de acidez e peróxido, como a ANVISA não dispõe de legislação especifica para 

óleo de fritura, utilizou-se como referência os teores estipulados para óleos refinados. Nesse 

sentido recomenda-se reutilizar o óleo apenas 3 vezes, dessa forma o índice de acidez não 

extrapola o que a legislação recomenda para óleos refinados. 
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RESUMO: O etanol é uma fonte de energia limpa e renovável que pode contribuir com o meio 

ambiente, na minimização de emissões de gases do efeito estufa. O ácido acético é prejudicial 

ao metabolismo microbiano e consequentemente na produção de etanol. O presente estudo teve 

como objetivo avaliar o efeito do ácido acético sobre a fermentação alcoólica conduzida pela 

levedura Saccharomyces cerevisiae. O mosto utilizado foi da cana-de-açúcar com diferentes 

dosagens de ácido acético (1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 g L-1) inoculado com suspensão da levedura 30 % 

(p/v). Durante a fermentação foi feito o acompanhamento da evolução de CO2 e determinação 

de etanol e glicose equivalente. Observou-se que a presença do ácido acético afetou o consumo 

de glicose e a produção de etanol nos ensaios (02, 03 e 04), quando comparado ao ensaio de 

controle (sem ácido acético). O ensaio 02 (1 g L-1 ácido acético) apresentou o melhor resultado 

final (67,25 g L-1), já o ensaio 03 (60,12 g L-1) (2 g L-1 ácido acético) resultado semelhante ao 

ensaio de controle (59,85 g L-1). O ensaio 04 (2,96 g L-1) inibiu quase por completo da formação 

de etanol e consequentemente o consumo de glicose. 

 

Palavras-chave: Ácido Acético, Etanol, Fermentação, Saccharomyces cerevisiae. 

 

INTRODUÇÃO  

O petróleo como fonte de energia foi crucial para o desenvolvimento industrial visto no 

século XX. Através da destilação fracionada do mesmo se obtém vários produtos derivados, 

que atuam como principal matéria prima de indústrias químicas, fazendo com que as mesmas 

sejam dependentes destes subprodutos (ANDRADE et al., 2009). Entretanto os combustíveis 

fósseis são os principais poluentes, pois emitem os gases do efeito estufa. A comunidade 

científica tem buscado alternativas que visam reduzir as emissões desses gases, e para isso se 

faz necessário à produção de energia limpa e renovável, através da substituição gradativa do 

petróleo e de seus derivados (ZHANG et al., 2016; CINELLI et al., 2015). 

A produção agrícola produz uma variedade de matérias-primas como a cana-de-açúcar, 

bagaço da palha de milho, da casca de arroz, sabugo de milho, farelo de girassol e do bagaço 

da cana-de-açúcar, com potencial uso na produção do etanol (SANTOS et al., 2012). O 

Bioetanol, é o mais conhecido bioderivado, é a opção mais exequível, pois é um combustível 
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limpo e renovável, além de ser um produto viável para a substituição geral e paulatina dos 

produtos derivados do petróleo (GONÇALVES et al., 2014).  

No processo de produção de etanol alguns inibidores podem afetar a fermentação tais 

como: furfural, 5- hidroximetilfurfural e o ácido acético, essas moléculas tem efeito inibidor 

sobre o metabolismo da levedura e influenciam negativamente na eficiência de fermentação e, 

consequentemente na produção de etanol (COLOMBI et al., 2017). O presente trabalho teve 

como objetivo avaliar o efeito do ácido acético sobre a fermentação alcoólica conduzida pela 

levedura Saccharomyces cerevisiae. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Meio Fermentativo  

O meio fermentativo utilizado no presente trabalho foi caldo de cana-de-açúcar que 

apresentou 164,47 g L-1 de açúcares redutores totais, o mesmo foi esterilizado em autoclave por 

15 minutos a 1 atm, 121 ºC. 

Reação de fermentação batelada 

Para as reações foram adicionados 80 mL do mosto em quatro balões de fundo redondo 

acoplado a um borbulhometro, os conjuntos foram esterilizados em autoclave por 15 minutos a 

1 atm, 121 ºC. Foi avaliada a adição de ácido acético nas seguintes concentrações: 0,0 g/L 

(ensaio do controle) e 1,0 g L-1; 2,0 g/L e 4,0 g/L. Logo após, cada frasco foi inoculado com 1 

mL de suspensão de levedura desidratada (Saccharomyces cerevisiae) a 30% (p/v). Os 

conjuntos foram incubados a 30 ºC, e permaneceram sem agitação. Durante a reação foi feito o 

acompanhamento da evolução de CO2 por 24 horas. Todos os ensaios e análises foram 

realizadas no laboratório de microbiologia do IFMT - Campus Confresa. 

 

Determinação da evolução de co2  

A determinação da evolução de CO2 foi determinado por gravimetria, de acordo com a 

Equação 1. 

ECO2(g) = Minicial – Mtempo 

 

Determinação da glicose e etanol equivalente 

(1) 
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A determinação de açúcares redutores totais (ART) e etanol equivalente foram 

realizados por estequiometria (Equação 2) com base nos resultados da evolução de CO2. Os 

resultados foram obtidos de acordo com a Equação 3 e 4. 

1C6H12O6 → 2C2H6O + 2CO2 

511,0

_
)(_tan

_2 liberadaCOmassa
geequivalentolE   

511,0

_
8)(

_2 liberadaCOmassa
gART   

Os perfis das cinéticas de consumo de glicose e produção de etanol equivalente durante 

a fermentação por Saccharomyces cerevisiae são apresentados na Figura 1. 

Observar-se que a presença do ácido acético afetou o consumo de glicose e a produção 

de etanol nos ensaios (02, 03 e 04), quando comparado ao ensaio de controle (sem ácido 

acético). O ensaio 02 (1 g L-1 ácido acético) apresentou o melhor resultado final (67,25 g L-1), 

já o ensaio 03 (60,12 g L-1) (2 g L-1 ácido acético) resultado semelhante ao ensaio de controle 

(59,85 g L-1). De acordo com Carmelo et al., (1997) e Viegas et al., (1995) o ácido acético e 

temperaturas supra-ótimas estimulam in vivo a atividade de H+ -ATPase da levedura. A enzima 

H+-ATPase da membrana plasmática de S. cerevisiae controla um importante processo 

fisiológico. Tal enzima regula o pH intracelular através da bomba de prótons, promovendo a 

força motora para a elevação de nutrientes (SOUZA et al., 2001). Além disso, a mesma sofre 

alterações conformacionais em função de H+, assim em pH igual a 4,0 triplica sua atividade 

(ERASO e GANCEDO, 1987). 

Figura 2. Gráfico de consumo de açúcares totais e formação de etanol (g L-1) 

(3) 

(4) 

(2) 
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O ensaio 04 (4 g L-1) inibiu quase por completo o processo fermentativo, corroborando 

com o observado por Lee et al. (2011) e Colombi et al. (2017). Em pH baixo (meio 

fermentativo), o ácido acético aparece na forma não dissociada, sendo capaz de penetrar na 

parede celular por difusão. Dentro da célula dissocia-se devido ao pH neutro desestabilizando 

o equilíbrio fisiológico, inibindo e matando a célula (COLOMBI et al., 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados, podemos concluir que o ácido acético apresenta efeito benéfico 

quando presente em pequenas concentrações, no entanto, atua com inibidor sobre o consumo 

de glicose e produção de etanol quando a concentração acima de 4,0 g L-1. Esse efeito foi 

evidenciado no ensaio 04. Tais dados estão de acordo com literatura pesquisada. 
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RESUMO: O projeto “IFMT nas Escolas: I Circuito de Ciências nas Escolas de Educação 

Básica de Confresa – MT”, aprovado no Edital 046/2017 da PROEX – IFMT, objetivou 

promover o I Circuito de Ciências, através de ações que resultassem na realização de Feiras de 

Ciências e Mostras, nas Escolas Estadual Teotônio Carlos da Cunha Neto (estudantes do 6º ao 

9º ano do E. Fundamental), Municipal Vida e Esperança (estudantes do 6º ao 8º ano do E. 

Fundamental) e Colégio Millenium (estudantes do 3º ao 9º ano do E. Fundamental), na cidade 

Confresa – Mato Grosso. Justificou-se na necessidade de desenvolver eventos científicos nas 

Escolas de Educação Básica, já que as mesmas não dispõem de laboratórios ou materiais que 

proporcionem aulas práticas e dinâmicas, principalmente na área Ciências da Natureza. 

Desenvolveu-se as atividades nas Escolas supracitadas, apresentando o projeto do curso nas 

Escolas; orientação aos professores em conjunto com os estudantes a desenvolverem 

experimentos práticos nas disciplinas para apresentação nas mostras de Ciências; Circuito de 

Experimentos nos Laboratórios de Física, Microbiologia e Química do IFMT Campus 

Confresa, caracterizado pela vinda dos estudantes ao Campus; I Mostras de Ciências das 

Escolas, ocorrendo a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes. Nos eventos 

nas Escolas houve premiação dos trabalhos em 1º, 2º e 3º lugar, também certificação. Após 

execução das atividades, atingiu-se o objetivo do projeto, complementando o trabalho dos 

professores, realizando as primeiras mostras de Ciências, estimulando os estudantes e até 

mesmo os professores a trabalharem relacionando a teoria com a prática. Produção de um 

caderno para publicação dos trabalhos apresentados pelos estudantes nos eventos nas Escolas. 

Houve também por intermédio da atividade de extensão, fortalecimento de vínculo entre 

instituição e Escolas do município. 

 
Palavras-chave: Ciências, Extensão, Ensino e Aprendizagem, Ensino Fundamental, Educação 

Básica. 
 

INTRODUÇÃO  

O projeto IFMT nas Escolas: I Circuito de Ciências nas Escolas de Educação Básica de 

Confresa – MT, aprovado no edital 046/2017 da PROEX- IFMT, justificou-se na necessidade 

de desenvolver eventos científicos nas Escolas de Educação Básica, já que as mesmas não 

dispõem de laboratórios ou materiais que proporcionem aulas práticas e dinâmicas, 

principalmente na área Ciências da Natureza. Dentre as finalidades do projeto, pode-se 
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mencionar, por exemplo, a promoção do ensino, a prática científica no ambiente escolar, bem 

como para despertar vocações científicas e/ou tecnológicas.  

Além disso, as ações como Feiras de Ciências, constitui-se em atividade pedagógica, na 

qual pretende-se atingir estudantes, professores, servidores da instituição e comunidade local. 

Atividade desta natureza, segundo Moraes (1986, p. 20),  

 
é um empreendimento técnico-científico cultural que se destina a estabelecer 

o inter-relacionamento entre a escola e a comunidade. Oportuniza aos alunos 

demonstrarem, por meio de projetos planejados e executados por eles, a sua 

criatividade, o seu raciocínio lógico, a sua capacidade de pesquisa e seus 

conhecimentos científicos.  

 

É importante destacar que realização de ações que promovam a prática científica, como 

a inclusão da experimentação torna-se fundamental, pois, exerce uma função pedagógica de 

ajudar os estudantes a relacionar a teoria (leis, princípios, etc.) e a prática (trabalhos 

experimentais). Isso propiciará aos estudantes, condições para uma maior compreensão dos 

conceitos, do desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes, para que assim eles 

entendam melhor o mundo em que vivem. Por isso a necessidade de haver uma relação entre 

os conteúdos trabalhados em sala de aula e o cotidiano dos alunos, não apenas aulas sem relação 

alguma com a vida dos mesmos. 

Por outro lado, considera-se que a compreensão que os estudantes têm sobre a natureza 

do conhecimento é fundamental para entender os conteúdos e relacioná-los com situações do 

cotidiano. Além do mais, que a instrumentação do ensino de biologia, possa contribuir para a 

formação de indivíduos críticos, solidários e responsáveis pelas suas atitudes e pelas 

implicações decorrentes das mesmas. Além disso, tem sido evidenciado que os professores 

precisam de apoio, estímulo e valorização para que essas ações possam ser efetivas (NANNI, 

2004; VILAS BÔAS et al, 2014). 

Para que a escola desempenhe seu papel na formação de cidadãos a contento, a formação 

docente deve estar relacionada à composição do currículo escolar nos ensinos Médio e 

Fundamental. Como a disciplina de Ciências apresenta caráter dinâmico e sistemático pode 

contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e a autonomia dos indivíduos, 

tanto dos licenciados quanto dos estudantes do Ensino Médio. 

Portanto, a abordagem dada no Ensino de Ciências pode ser decisiva na compreensão 

de processos biológicos, físicos, químicos, da importância da ciência e tecnologia na vida 

moderna, e, principalmente, do papel do homem na biosfera. Esses conhecimentos estão 

diretamente relacionados à tomada de decisões, tanto individuais como coletivas, dos 
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indivíduos dentro de um contexto ético e de responsabilidade socioeconômica e ambiental 

(KRASILCHIK, 2008). 

É primordial que os conceitos de ciências possam ser trabalhados, através de conteúdos 

com os estudantes da Educação Básica. Por exemplo, utilizando uma metodologia investigativa, 

a qual em trabalhos com experimentação em Microbiologia do Solo no Ensino de Escolas de 

Educação Básica de Lavras, possibilitou-se maior consolidação dos conceitos abordados. Dessa 

forma, os professores devem buscar novas metodologias para aguçar, desafiar, os estudantes 

para o conhecimento (VILAS BÔAS et al. 2015). 

Em vista disso, o projeto supracitado objetivou promover o I Circuito de Ciências, através 

de ações que resultassem na realização de Feiras de Ciências e Mostras, nas Escolas Estadual 

Teotônio Carlos da Cunha Neto (estudantes do 6º ao 9º ano do E. Fundamental), Municipal 

Vida e Esperança (estudantes do 6º a 8º ano do E. Fundamental) e Colégio Millenium 

(estudantes do 3º ao 9º ano do E. Fundamental), na cidade Confresa – Mato Grosso. 

 

METODOLOGIA 

O referido projeto desenvolveu-se nas dependências do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) Campus Confresa e nas três Escolas de Educação 

Básica, isto é, Escola Municipal Vida e Esperança, Escola Estadual Teotônio Carlos da Cunha 

Neto e Colégio Millennium, durante o segundo semestre do ano de 2017 e início do primeiro 

semestre de 2018. Na Escola Municipal Vida e Esperança, participaram das ações do projeto 

270 estudantes do 6º ao 8º ano do E. Fundamental; na Escola Estadual Teotônio Carlos da 

Cunha Neto, participaram 700 estudantes do 6º ao 9º ano do E. Fundamental, e no Colégio 

Millennium, participaram 67 estudantes, do 3º ao 9º ano do E. Fundamental. 

Em um primeiro momento, realizou-se a apresentação do projeto aos membros das 

Escolas (diretor e coordenadores), que iriam participar do mesmo, bem como apresentação aos 

professores participantes. Em um segundo momento, fez-se atividades de formação, orientação 

aos professores, em reuniões. Posterior, orientou-se os professores a desenvolverem em 

conjunto com os estudantes, atividades práticas, para apresentação nas I Mostras, nas três 

Escolas. Também, formulou-se o regulamento dos eventos científicos das três Escolas.  

Adiante, os estudantes participaram do Circuito de Práticas Experimentais, nos 

laboratórios do IFMT Campus Confresa, práticas nos laboratórios de Física, Microbiologia e 

Química. Estudantes das três Escolas visitaram, nos períodos matutino e vespertino, em datas 

alternadas. Entre as práticas apresentadas aos mesmos, cita-se por exemplo, “Confecção de 
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Armadilha Mosquitérica”, “Cultivo de Micro-organismos”, “Lâmpada de Lava”, entre outros. 

Foram ações importantes para despertar nos estudantes o gosto pela Ciência, bem como um 

chamamento para os mesmos ingressarem nos cursos técnicos do Campus. 

Figuras 1, 2 e 3 – Estudantes das Escolas Municipal Vida e Esperança; Estudantes da Escola Estadual 

Teotônio C. da Cunha Neto; Estudantes do Colégio Millennium na visita ao Campus 

 

Fonte: Dos Autores (2018) 

Ao término da realização do Circuito de Práticas Experimentais, ocorreram as I Mostras 

de Ciências das Escolas, em que houve apresentação e divulgação dos trabalhos desenvolvidos 

pelos estudantes. Houve premiação de 1º, 2º e 3º lugar, para os melhores trabalhos, assim como 

a certificação. As I Mostra de Ciências do Colégio Millennium, Escola Estadual Teotônio 

Carlos da Cunha Neto e Escola Municipal Vida e Esperança, ocorreram nos dias 23 de 

Novembro, 24 de Novembro e 02 de Dezembro, respectivamente. Ao todo, foram apresentados 

cerca de 28 trabalhos, desenvolvidos pelos estudantes. Ademais, desenvolveu-se também, um 

caderno para publicação das I Mostras de Ciências das Escolas, dos trabalhos apresentados 

pelos estudantes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme execução do projeto, conseguiu-se promover os eventos científicos nas Escolas 

de Educação Básica, promover estímulo dos estudantes e professores em relação ao 

desenvolvimento de atividades práticas de Ciências, bem como a apresentação dos trabalhos 

desenvolvidos.  

Além do mais, o projeto contribuiu para a formação profissional e cidadã dos estudantes 

do Ensino Fundamental, e também, contribuiu na formação das acadêmicas do curso 

Licenciatura em Biologia do Campus, bolsistas do projeto, uma vez que as estudantes formar-
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se-ão para exercer a profissão de professoras, desde já, tiveram o contato e inseriam-se no 

ambiente escolar, podendo observar desde aspectos positivos e negativos que caracterizam esse 

ambiente.  

Oportunizou maior democratização do saber, fortalecendo a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Fomento de atividades didático-comunitárias, articuladas com o 

ensino e a pesquisa, oportunizando a participação da comunidade acadêmica no 

desenvolvimento de projetos de extensão com aporte de recursos institucionais. Fortalecimento 

do vínculo entre instituição e escolas do município e contribuição com o desenvolvimento local 

e regional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se, conforme execução o projeto, que atividades de extensão são relevantes, já 

que permitem a interação entre a instituição e a comunidade, o compartilhamento de saberes. 

Também, que eventos científicos como Mostras ou Feiras de Ciências, contribuem no 

desenvolvimento dos estudantes, sendo uma forma de estimulá-los à pesquisa, construção de 

conhecimentos. Nesse sentido, de acordo com Pereira e Borges (2014, p. 01), 

 

[...] as feiras de ciências constituem-se em recursos importantes para 

divulgação de Ciências na comunidade escolar. A construção de um 

experimento científico envolve o diálogo entre professor e aluno e entre os 

alunos. Esse aprendizado dialógico no processo de ensino e aprendizagem é 

fundamental tanto para o professor quanto para o aluno, pois é neste momento 

que o professor deve exercer sua principal função, de orientador do processo 

de ensino e aprendizagem do aluno e não a de detentor absoluto do saber. 

 

Portanto, promover tais eventos em Escolas de Educação Básica, é relevante, 

principalmente levando em consideração o fato de muitas Escolas apresentarem carência quanto 

à infraestrutura ou mesmo materiais didáticos que possam contribuir nas aulas, tornando-as 

mais dinâmicas e construtivas. 
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A 15 ANOS DE IDADE DE ESCOLA ESTADUAL NA CIDADE DE VILA 

RICA (MT) 
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Daiane Cristine Gomes Ganem Frey – E.E. Professora Maria Esther Peres 
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RESUMO: Sobrepeso e obesidade em estudantes têm se constituído um importante fator de 

preocupação na área da saúde. A obesidade, principalmente em estudantes, tem apresentado um 

aumento significativo em todas as regiões industrializadas, principalmente nas grandes áreas 

urbanas. O objetivo deste trabalho é avaliar a prevalência de sobrepeso e obesidade de 64 

meninas de escolares de 11 a 15 anos de idade da Escola Estadual Vila Rica do município de 

Vila Rica. Estudo descritivo transversal que foi realizado no primeiro semestre do ano de 2018, 

com meninas que estudam na referida escola na cidade de Vila Rica – Mato Grosso. Os 

instrumentos de coleta de dados para a realização deste estudo foi um estadiômetro de parede 

da marca Seca com escala de 0 a 220 centímetros (cm) com precisão de 0,1 cm e uma balança 

digital da marca Plenna com precisão de 100gramas. A análise dos dados foi por meio de 

estatística descritiva com valores de média e desvio padrão. Conclui-se que cerca de 

aproximadamente 15% das meninas observadas apresentaram índices de sobrepeso ou 

obesidade. 

 

Palavras-chave: Sobrepeso e obesidade, Saúde, Estudante.  

 

INTRODUÇÃO  

A obesidade infantil, principalmente entre estudantes, tem apresentado um aumento 

significativo em todas as regiões industrializadas, com maior incidência nas regiões urbanas. 

Dois fatores são cruciais para o surgimento do sobrepeso e da obesidade: a falta da atividade 

física, traduzida em sedentarismo; e os hábitos alimentares inadequados. 

O sobrepeso e a obesidade em crianças têm apresentando-se como um fator de 

preocupação na área da saúde. O aparecimento do sobrepeso em idades precoces pode predispor 

quando adultos a fatores de riscos, a partir desse fato considera-se importante investigar 

populações mais jovens, verificar o índice de atividade física e, se a demanda de consumo 

energético está adequada para a idade, bem como, diagnosticar a obesidade precoce em tempo 

hábil para a correção de hábitos e a indução à prática de atividade física. Por essa razão, realizar 

avaliações físicas torna-se um aliado importante dos profissionais da área da saúde, 

principalmente professores de Educação Física, no controle e prevenção de sobrepeso e 

obesidade, na melhora da qualidade de vida.  
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De acordo com as considerações anteriores, vem esta importante proposta de avaliarmos 

e identificarmos a prevalência da obesidade infantil, sendo assim, justifica-se a realização deste 

estudo, pois o mesmo poderá contribuir de forma relevante no levantamento de dados de 

populações mais jovens, possibilitando os profissionais da área atuar com maior precisão em 

suas atividades, inclusive no planejamento de suas aulas de Educação Física.  

A relevância para realizar este estudo justifica-se, ainda, no fato de conhecer melhor a 

prevalência de sobrepeso e obesidade das crianças do gênero feminino que estudam nas escolas 

do estado, tornando-se assim um importante instrumento de informação para que medidas 

preventivas possam ser adotadas em todos os setores, seja na escola, na casa das próprias 

crianças e pelo poder público em todas as suas esferas. 

Portanto, qual é a prevalência de sobrepeso e obesidade em meninas de 11 a 15 anos de 

idade que estudam na Escola Estadual Vila Rica na cidade de Vila Rica? Sendo o objetivo do 

presente avaliar a prevalência de sobrepeso e obesidade de escolares de 11 a 15 anos de idade 

do sexo feminino na referida escola de Vila Rica (MT). 

 

DEFINIÇÃO DE SOBREPESO E OBESIDADE 

Sobrepeso e obesidade são termos distintos, embora relacionados. Sobrepeso é tido 

como aumento excessivo do peso corporal total, o que pode ocorrer em consequência de 

modificações em apenas um de seus constituintes (gordura, músculo, osso e água) ou em seu 

conjunto. A obesidade, porém, refere-se especialmente ao aumento na quantidade generalizada 

ou localizada de gordura em relação ao peso corporal, associado a elevados riscos para a saúde 

(GUEDES; GUEDES, 2003). 

Sobrepeso, excesso de peso caracterizado quando o Índice de Massa Corporal (IMC) ou 

apenas quando o peso corporal (PC) ultrapassa determinado valor que é proporcional à estatura 

do avaliado. Obesidade/excesso de gordura é caracterizada pela presença de uma maior 

quantidade de gordura corporal. O IMC, também conhecido como índice de Quetelet, é obtido 

dividindo o peso corporal pela estatura em metros elevada ao quadrado (peso/estatura²), 

(QUEIROGA, 2005). 

 

Fatores que influenciam o surgimento do sobrepeso e a obesidade  

A obesidade é um processo que está associado, quase sempre, a múltiplas causas 

simultaneamente, razão pela qual é uma doença de difícil tratamento. Para efeito didático, esses 



II Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX): O papel da escola no 
desenvolvimento sustentável na região do Araguaia 

Confresa-MT, 09 e 10 de agosto de 2018 

82 
Realização:  

fatores são classificados em internos (biológicos) e externos (ambientais). São eles que, isolados 

ou associados, desencadeiam a obesidade (CTENAS, 1999). 

Segundo ainda o mesmo autor anteriormente citado, os fatores internos da obesidade 

são imutáveis e inerentes à própria criança. Dividem-se em dois grupos: genéticos e 

metabólicos. Genéticos, sabe-se que a uma predisposição familiar, geneticamente determinada 

para o desenvolvimento da obesidade. Metabólicos, há crianças que nascem com um 

metabolismo que facilita o aumento de peso sem que elas comam grandes quantidades de 

alimento.  

Fatores externos são aqueles que fazem parte do ambiente em que a criança vive, 

podendo ser mudados, e é por estes que se inicia o tratamento da obesidade, são os fatores 

psicológicos, alimentares e a atividade física. Psicológicos, a forma como a criança lida com 

suas frustrações e ansiedade podem levá-la a desenvolver impulsos para alimentar-se em 

excesso, como um mecanismo de compensação ou de defesa. Alimentares, as preferências 

alimentares, a quantidade e a forma de preparo da alimentação da criança podem levar à 

ingestão de calorias e nutrientes acima de suas necessidades, resultando no excesso de peso. 

Atividade física, o estilo de vida da criança se reflete diretamente no seu peso. Crianças que 

não fazem exercícios físicos regulares, preferindo atividades mais sedentárias, gastam menos 

energia em relação às mais ativas, potencializando o surgimento de depósitos de gordura 

(CTENAS, 1999). 

 

Sobrepeso e obesidade: riscos à saúde e a qualidade de vida 

A obesidade é um grave problema de saúde que reduz a expectativa de vida, pois 

aumenta o risco individual de se desenvolver doença arterial coronariana, hipertensão, diabetes 

tipo II, doença pulmonar obstrutiva, ósteo-artrite e certos tipos de câncer (HEYWARD; 

STOLARCZYK, 2000). 

Ainda segundo estes autores, o aumento de riscos de saúde associados à obesidade é 

relacionado não apenas com a quantidade total de gordura corporal, mas também com maneira 

pela qual a gordura está distribuída, especialmente na região abdominal (gordura intra-

abdominal ou visceral). 

Quando se pensa em saúde, a observação do excesso de peso está relacionada com 

hipertensão, diabetes, doença isquêmica do coração e alguns tipos de câncer. A necessidade de 

investigação do estado nutricional é bastante clara para estas doenças (PORTO, 2001).  
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Segundo Guedes e Guedes (2003), existem grande número de evidências que permitem 

afirmar que o maior acúmulo de gordura e de peso corporal assume importante papel na 

variação das funções orgânicas, constituindo-se em um dos fatores de risco mais significativos 

associado a morbidades específicas e ao índice de mortalidade. 

Muitos distúrbios crônico-degenerativos têm mostrado um elo significativo com os 

hábitos e padrões alimentares durante a fase de desenvolvimento da criança (TIRAPEGUI, 

2002). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os instrumentos de coleta de dados foi um estadiômetro de parede da marca Seca com 

escala de 0 a 220 centímetros (cm) com precisão de 0,1 cm e uma balança digital da marca 

Plenna com precisão de 100 gramas. Sendo índice de massa corporal (IMC), também conhecido 

como índice de Quetelet, é obtido dividindo o peso corporal pela estatura em metros elevada ao 

quadrado (peso/estatura²). 

Assim se caracterizando uma avaliação física, dados estes coletados em horário de aula 

durante a realização de uma anamnese. 

Figura 1 – Dados da avaliação física 

 

Fonte: Análise de dados dos autores (2018) 

Os dados revelaram que das 64 meninas observadas, cerca de aproximadamente 5% 

apresenta os níveis de obesidade e menos de 10% apresentou níveis considerados como 

sobrepeso. O que indica que a prevalência do sobrepeso e obesidade de meninas de 11 a 15 aos 

encontram-se baixos, mas ainda assim preocupantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação contou com 64 meninas da Escola Estadual Vila Rica, no município de Vila 

Rica-MT, que representa cerca de 8% do total de alunos desta. 

Neste estudo foi possível perceber que há uma preocupação por parte das meninas com 

os índices considerados normais, cerca de 53%.  

No entanto, meninas entre 12 e 13 anos de idade apresentaram índices abaixo do peso, 

aproximadamente de 33% das observadas, dado este importante de ser ressaltado, já que em 

todas as faixas etárias analisadas há pelo menos uma com tal índice.  

Este dado deve ser tema de outros estudos para análise do motivo pelo qual muitas das 

meninas observadas estão abaixo do peso. 

Este trabalho teve por objetivo analisar os índices de sobrepeso e obesidade das alunas 

de escola estadual de Vila Rica-MT e revelou que a preocupação maior é com níveis abaixo do 

peso e não o contrário. 
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RESUMO: A formação continuada deve promover condições formativas para que os 

professores possam trabalhar por resolução de problemas, por projetos e ao mesmo tempo serem 

capazes de propor atividades complexas, de modo a desafiar e a instigarem os alunos a 

mobilizarem seus conhecimentos. Assim o Projeto de Formação Docente na Escola objetiva 

fomentar a formação continuada dos profissionais da Escola Estadual Vila Rica, com intenção 

de melhorar a qualidade do ensino aprendizagem, visando a elevação dos indicadores do Ensino 

da Unidade, bem como estimular o conhecimento acerca das Políticas de avaliação no sistema 

de educação. A formação continuada exige uma tomada de decisão no que se refere aos aspectos 

teóricos e práticos da aprendizagem significativa, ao requerer às análises que se produz acerca 

dos modos de como se ensina e do como se aprende refletem significativamente no modo de 

avaliar. No que concerne à formação continuada é importante destacar que tal formação deva 

ser conduzida de forma crítica, visando ao enriquecimento da prática profissional em um 

processo de reflexão sobre as demandas sócio educacionais, sendo percebida como um processo 

contínuo e permanente de desenvolvimento profissional e pessoal que permite, dentre outros 

aspectos, o domínio teórico do conhecimento inerente ao campo de trabalho dos profissionais 

da educação, associado às competências para sistematizar, comunicar e compartilhar os saberes 

construídos no seu âmbito de atuação prática. Dessa forma, organizou-se em grupos de estudos, 

conformes a formação dos profissionais, área de atuação e disponibilidade de tempo, nos quais 

realizamos rodas de leitura e discussões, oficinas de elaboração de plano de ensino no formato 

de sequência didática com objetivos de intervenções no processo de ensino aprendizagem. É 

um processo contínuo de fortalecimento da equipe pedagógica, que visa complementar e 

aprofundar a formação do professor. 

 

Palavras-chave: Formação, Intervenção, Planejamento, Práticas de ensino. 

 

INTRODUÇÃO  

Consta no Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual Vila Rica o objetivo de 

realizar ações educativas, fundamentadas nos princípios da universalização da igualdade, do 

acesso, da permanência e do sucesso da aprendizagem. Pois, enquanto instituição de ensino 

acredita que tais elementos constituem condição para que os indivíduos tornem-se sujeitos 
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capazes de pensar e agir com criticidade, transformando o espaço e as ações na sociedade em 

que vive.  

Ideologicamente, busca ser uma escola de qualidade, democrática, inclusiva, 

participativa e comunitária, sendo um espaço cultural de socialização e de desenvolvimento do 

educando que ofereça condições, não apenas, para ações no mundo do trabalho, mas para a 

formação de um sujeito capaz de posicionar-se com autonomia no exercício da cidadania.  

E, visando atender tais objetivos faz-se necessário que todos os docentes tenham 

recebido ou recebam formação e capacitação específica para tal. Portanto, é importante a 

realização de uma formação continuada, uma vez que a docência exige saberes e competências 

específicas.  

É sabido que a formação continuada é uma ação inerente à docência. Compreende-se 

que independentemente do processo em que esta aconteça, é necessária sua existência, pois é 

nela que novos conhecimentos são construídos e fortalecidos, que novas práticas são 

experimentadas, e que os conhecimentos e práticas já adquiridas são fortalecidos a fim de que 

os professores possam enfrentar os desafios em que lhes são postos ao longo da carreira. A 

exemplo disso tem-se buscado a melhoria dos indicadores educacionais que só é possível pelo 

desenvolvimento de ações focadas no alcance de metas estabelecidas para o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que, entre outras coisas, se relacionam à 

“Formação Continuada” dos profissionais.  

Logo, objetiva-se a melhoria da qualidade do ensino e, observando o diagnóstico das 

necessidades formativas dos profissionais da unidade é que se justifica a realização deste 

projeto. Na medida em que os professores percebem que há uma fragilidade no processo de 

ensino aprendizagem, faz-se necessária uma intervenção que tem por finalidade a melhoria na 

qualidade da educação. 

Ainda que a formação continuada dos professores não atenda a todas as demandas 

apresentadas pela atual conjuntura pedagógica, é imprescindível que esses profissionais tenham 

oportunidade de continuar sua formação, após concluir o curso superior e de buscarem mais 

conhecimento em face da evolução rápida dos conhecimentos em todos os campos, bem como 

as reformas curriculares que implicam na adoção de novos padrões.  

Para os teóricos, Barros (2007), Farias (2011), Libâneo (1998), Mercado (1999), que 

abordam a formação dos professores, sobretudo os adeptos da visão interativa da aprendizagem, 

trabalhar no desenvolvimento de competências não é algo simples, pois implica na necessidade 

dos professores se perceberem como protagonistas e organizadores de situações didáticas e de 
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atividades que tenham sentido para os seus alunos, envolvendo-os e, ao mesmo tempo, gerando 

aprendizagens fundamentais. 

Ainda em relação à discussão sobre a formação de professores, é importante não 

perdermos de vista os saberes necessários para a prática docente, uma vez que os professores 

ocupam uma posição estratégica no interior das relações complexas que unem as sociedades 

contemporâneas aos saberes que elas produzem e mobilizam com diversos fins. O que nos 

remete a concepção de Tardif (2002) de que todo saber provoca um processo de aprendizagem 

e de formação, e, que quanto mais desenvolvido, formalizado e sistematizado for um saber, 

mais longo e complexo será o processo de aprendizagem, pois esse exige uma formalização e 

uma sistematização adequada. 

No que tange a concepção de formação de professores estabelecida para o projeto 

Formação Docente da Escola Estadual Vila Rica-MT, vale ressaltar que empregamos a 

significação de competência seguida pelo Conselho Nacional de Educação – CNE de modo que 

a “[...] Competência profissional é a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação 

valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 

atividades requeridas pela natureza do trabalho [...], (BRASIL, 1999, p.2)”. 

Vale destacar que as ações do Projeto de Formação atenderam às necessidades teóricas, 

tecnológicas e metodológicas desejadas pelos professores, buscando abranger algumas das 

temáticas que envolvem o processo de produção de conhecimento, tais como: as políticas de 

inclusão, as políticas das avaliações externas, os procedimentos metodológicos na perspectiva 

das áreas de conhecimento e das modalidades educacionais, a instrumentalização para as 

práticas de leitura e escrita de texto e a fruição das artes e a inserção das Tecnologias 

Educacionais nas práticas pedagógicas, sendo que tais temáticas foram pautadas pelo Projeto 

Político e Pedagógico, podendo validar a proposta do currículo e da avaliação de gestão da 

escola. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Enquanto metodologia para o desenvolvimento do projeto foi adotado uma organização 

de grupos de estudo por área de conhecimento os quais foram constituídos com base nas áreas 

de formação e atuação. Ressalta- se os temas que foram apontados no diagnóstico da demanda 

formativa, realizado por meio dos instrumentos de análise como PPP, avaliações internas e 

externas, bem como das demais políticas educacionais do Estado do Mato Grosso.  
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Considera-se ser importante destacar que no desenvolvimento do projeto primou-se pela 

articulação entre teoria e prática, a carga horária dos grupos de estudo foi planejada e definida 

que seriam dois momentos. Sendo, que o primeiro momento foi destinado ao processo de leitura 

e discussão dos textos e a apresentação de relatos de experiências. As estratégias utilizadas para 

realização desse momento de formação deram-se seguinte maneira: após a escolha dos temas, 

os profissionais selecionaram os textos e fizeram as leituras e discussões acerca dos mesmos 

em pequenos grupos. Em seguida fizeram uma discussão em nível coletiva do tema, visando à 

constituição de estratégias para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

Já o segundo momento destinou-se ao processo de elaboração dos planos de ensino no 

formato de sequência didática, ou seja, ao processo de apropriação do aprendizado e 

incorporação da temática estudada no cotidiano da sala de aula. Assim, os professores 

construirão metodologias fundamentadas nos estudos realizados, realizando a transposição 

didática. 

Destacamos que tanto no primeiro momento quanto no segundo houveram espaços para 

a realização de oficinas e palestras, nas quais contou-se com a colaboração de professores 

vinculados as instituições de formação superior, os quais contribuíram na condição de 

instituições parceiras da escola.  

Enquanto resultado parcial sinaliza-se para a ampliação da participação dos 

profissionais da escola na formação continuada de modo que os professores atinjam cem por 

cento dos professores e mais da metade dos profissionais da área 21 (TAEs). É visível ainda a 

melhoria do domínio do conhecimento teórico e das políticas educacionais por parte dos 

profissionais da escola. Destaca-se ainda, o fortalecimento do trabalho interdisciplinar, das 

áreas de conhecimento e do planejamento coletivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ressaltamos que a formação continuada desenvolvida no espaço escolar é condição 

primordial para a compreensão das políticas educacionais em nível de governo estadual e 

federal. Entendemos também que de suma importância para a construção da identidade coletiva 

da unidade escolar, direcionando as intervenções que agem diretamente no processo de 

aprendizagem.  

 

REFERÊNCIAS 



II Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX): O papel da escola no 
desenvolvimento sustentável na região do Araguaia 

Confresa-MT, 09 e 10 de agosto de 2018 

89 
Realização:  

BARROS, Daniela Melaré Vieira. Formação continuada para docentes do Ensino 

Superior: O virtual como espaço educativo. Revista Diálogo Educacional. Curitiba, v. 7, 

n. 20, p. 103- 122, jan./abr. 2007. 

BRASIL. PORTAL DO MEC. Resolução CNE/CEB Nº 04/99. Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/RCNE_CEB04_99.pdf> Acesso em: 10 de julho 

de 2018 

FARIAS, Isabel Maria Sabino de Farias... [et.al.]. Didática e docência: aprendendo a 

profissão. – 3 ed., Brasília: Liber Livro, 2011. 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus Professor, Adeus Professora? Novas exigências 

educacionais e profissões docentes. São Paulo: Cortez, 1998. 

LIBÂNEO, José Carlos. Que destino os educadores darão à pedagogia. In: PIMENTA, 

S.G.(Org.). Pedagogia: ciência da educação? São Paulo: Cortez, 1996. p.107-134. 

MERCADO, Luis Paulo Leopoldo. Formação continuada de professores e novas 

tecnologias. Maceió. EDUFAL, 1999. 

ROCHA, Carlos Alves. Pedagogia e a Tecnologia da Informação e da Comunicação: A 

importância de alguns aspectos na escolha da metodologia.  

TARDIF, M.; LESSARD, C. e LAHAYE, L. Os professores face ao saber: Esboço de uma 

problemática do saber docente. In: "Dossiê: Interpretando o trabalho docente". Teoria & 

Educação nº 4, Porto Alegre: Pannônica, 1991.p. 215-233. 

  



II Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX): O papel da escola no 
desenvolvimento sustentável na região do Araguaia 

Confresa-MT, 09 e 10 de agosto de 2018 

90 
Realização:  

PROJETO INTERDISCIPLINAR: COPA DO MUNDO 2018 
 

Ivanilde Batista Correia – EE Prof. Gerson Carlos da Silva 

(ivanilde.correa@gmail.com) 

Coraci Machado Araújo – EE Prof. Gerson Carlos da Silva 

(coragoiana_@hotmail.com) 

 

RESUMO: O presente trabalho apresenta o Projeto Copa do Mundo 2018, implementado EE 

Prof. Gerson Carlos da Silva, de Bom Jesus do Araguaia. A equipe docente o implementou com 

o intuito de despertar o interesse dos alunos na rotina escolar e reforçar a prática pedagógica do 

professor no elo ensino/aprendizagem. A proposta foi feita aos docentes, pela coordenação, 

com o objetivo de envolver o tema Cartografia, ora trabalhado na Sala do Educador. Para 

estabelecer uma ordem, de forma a não deixar nenhuma turma fora do projeto, foram feitos 

alguns combinados e sugestões de conteúdo a serem trabalhados. O projeto revelou-se 

produtivo porque foi interdisciplinar e contou com a participação da maioria de professores e 

alunos. O envolvimento dos alunos possibilitou aos docentes a observação de competências 

curriculares que ainda não haviam sido reveladas, além da capacidade de liderança e respeito 

aluno/aluno. 

 

Palavras Chave: Projeto, Copa, interdisciplinar, Ensino/Aprendizagem.  

 

INTRODUÇÃO  

Despertar o interesse dos alunos nos estudos é o objeto de desejo de todos os docentes 

e, nessa árdua tarefa todos se consomem em busca da melhor estratégia para o sucesso da sua 

prática pedagógica. Para rastrear essa estratégia, professores e gestores fazem de sua prática 

uma via crúcis da fórmula mágica ensino/aprendizagem. Na formação acadêmica, revela-se que 

a via desta formula é a realidade, o dia a dia, o conteúdo contextualizado. “[...] a escola deve 

trabalhar com o conhecimento do cotidiano, mais próximo da realidade dos alunos[...]” (Melo 

e Urbanetz, 2008, p. 115).  

A copa do mundo é um evento que desperta paixão na maioria dos alunos e, todos 

“viajam” pelos países a observar seu povo, suas culturas, economia, etc. Assim, a escola valeu-

se desse grande evento esportivo para despertar o interesse dos alunos em estudar a diversidade 

de conteúdos relacionados à copa. Além de inserir o tema Cartografia, ora trabalhado na Sala 

do Educador.1  

A escola é um ambiente de importante representação na vida dos que a 

frequentam, pois é um espaço onde os conhecimentos, os valores e a cultura 

da sociedade são compartilhados. É nesse espaço físico, psicológico, social e 

cultural que os indivíduos processam o seu desenvolvimento global, mediante 

as atividades programadas e realizadas em sala de aula e fora dela (REGO, 

2003, p.22). 

                                                 
1 Pró-Escolas Formação na Escola (Pefe), é um projeto de formação continuada e de intervenção pedagógica 

desenvolvido pelas e nas unidades escolares, a partir de um diagnóstico situacional, orientado e acompanhado 

pelos CEFAPROs. 
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Nesse contexto, a equipe docente utilizou metodologias que, intuitivamente, criava 

alternativas para tirar o aluno de sua zona de conforto, o provocando à postura ativa nas aulas 

e que as atividades lhes dessem alegria e prazer. Nesse espaço o professor, além de apresentar 

propostas, também ouvem as sugestões dos alunos. Afinal, objetivo do projeto é estimular a 

aprendizagem, de forma a ressignificar o espaço da sala de aula, estabelecendo conexões entre 

os conteúdos curriculares e a copa do mundo. 

Segundo Cortella (2016)2,  

 

independente da forma, o papel educador é transmitir o conhecimento dentro 

da realidade experimentada pelo aluno. No entanto, ele argumenta que nada 

disso é possível sem um bom planejamento e sem a busca constante dos 

professores por renovação. Temos uma sociedade que muda com muita 

velocidade. Por isso, os alunos novos apresentam para nós não um encargo, 

mas um patrimônio. Portanto, eles são uma fonte de aprendizagem. 

 

Assim, mantendo o foco no objetivo de sensibilizar os alunos para o aprender a aprender, 

a metodologia utilizada possibilitou o comprometimento do alunado nas diversas atividades do 

projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

No início de maio, o projeto foi sugerido na Sala do Educador, que ora trabalhava o 

tema cartografia. Como houve adesão da maioria dos docentes, passou-se a execução do 

projeto. 

Para auxiliar os professores, a coordenação apresentou uma tabela com algumas 

sugestões de conteúdos, dando ênfase, porém, de que cada um trabalhasse àquilo que achasse 

interessante e que o intuito era utilizar o tema como um recurso didático para convencer, 

sensibilizar os alunos para os estudos. 

Tabela 1 – Projeto Copa do Mundo – Rússia 2018 

DISCIPLINA TEMA/CONTEÚDO PROF./TURMA 

 Sugestões  Trabalhados  

 

 

 

Geografia 

Continentes, Bandeiras 

Países, 

localização/cartografia, 

demografia X território, 

 Cartografia: as 

seleções 

classificadas/2018 

por continentes, 

 Coraci /5º Ano 

 

 

 

                                                 
2 Palestra “A educação e a emergência de múltiplos paradigmas: novos tempos, novas atitudes”, proferida pelo 

escritor, filósofo e educador: Mario Sergio Cortella, na 10ª edição do Congresso Nacional de Educadores, 

promovido pelo Sistema Ari de Sá (SAS), no hotel Marina Park, dia 24/09/2016 – Fortaleza – CE 
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língua oficial, Fusos, 

clima... 

gincana, palavras 

cruzadas, caça 

palavras, etc 

 Múndi: localização 

dos países, 

participação copa 

do mundo 2018 

 Os Continentes 

 

 

  

 Sônia/3º Ciclo 

 

 

 Josefa/3º Ciclo 

 

 

 

 

 

His/Geo/Mat 

Países ricos/países pobres 

gráficos/tabelas, 

expectativa de vida 

mortalidade infantil 

economia: PIB, IDH, 

moeda, analfabetismo, 

população, salários 

capacidade dos estádios, 

geometria/cálculos, 

seleção brasileira: custos 

($) estadia, formas de 

governo, partidos, leis 

trabalhistas, educação, 

indústria, agricultura, 

pecuária 

importação/exportação, ,  

 Geometria da 

bandeira do Brasil: 

Área e Perímetro e 

produção artística 

da bandeira 

brasileira com 

copos descartáveis. 

 Aspectos físicos, 

políticos, 

econômicos e 

curiosidades 

 

 Higor/Ens. 

Médio 

 

 

 

 

 

 Sônia/Ens. 

Médio 

 

 

Ciências 

Naturais 

Oferta de alimentos, de 

água, (saneamento), 

educação, saúde, 

segurança, moradia, renda 

 Fauna e flora da 

Rússia 

 Clima e vegetação 

da Rússia 

(maquetes) 

 Mª José/3ºCiclo 

 

 Poliana/3º Ciclo 

 

 

 

 

 

Língua 

Portuguesa e 

Arte 

Gastronomia, danças, 

religião, música, crônicas, 

redação, pontos, turísticos, 

mascotes: histórico 

 Produção de textos: 

gênero Cordel, 

 Desenho das 

bandeiras dos 

países/2018, 

história dos 

mascotes, arte das 

bolas 

 Textos 

informativos, 

gráficos, tabelas, 

colagem, desenho, 

mascote da copa 

 Isabel/Alessand

ra/Ensino 

Médio. 

 Joselene/3º 

Ciclo 

 

 

 

 

 Lucimar/4ºAno 

 

Química 

Recursos energéticos: 

petróleo, geração de 

energia, minérios, fósseis 

 Tabela periódica: 

símbolos dos 

elementos 

químicos, formando 

nome das 

seleções/copa 2018. 

 Anadália/Ens. 

Médio 
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Inglês  

   Tabela da copa: 

tradução (port./Ing.) 

e desenho das 32 

bandeiras. 

 Bárbara/3º 

Ciclo 

 

Fonte: Arquivos da autora 

No início de junho foi feita a decoração do pátio da escola, com bandeiras dos países 

participantes, mascotes de todas as copas e suas histórias, tabela periódica envolvendo os jogos, 

mapa Múndi, grupos da copa, geometria da bandeira e cálculos matemáticos, leitura/escrita, 

pesquisas na web, vídeos, mapas interativos, cordéis, painéis, slides, etc.  

Na culminância do projeto houve uma gincana à cerca do tema. Na abertura 

apresentou-se a música oficial da copa, slides com todos os trabalhos realizados e torneio de 

embaixadinhas. Foram participantes do projeto alunos do 2º Ciclo ao Ensino Médio dos 

períodos matutino e vespertino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi interessante observar como ideias simples como as atividades da copa tenham 

despertado tanto interesse em pesquisar e conhecer. O projeto provocou um desdobramento da 

pesquisa, conduzindo alguns alunos a novos interesses, além de ter criado laços, até então 

amortecidos, entre professores e alunos.  

O projeto se mostrou como importante instrumento de aprendizagem, uma vez que 

mobilizou conhecimentos de diferentes disciplinas e contou com o empenho dos professores. 

O alunado simpatizou com a ideia e participou ativamente. 

O saldo positivo do projeto ficou por conta da promoção do protagonismo, da liderança 

e quebra natural de paradigmas e preconceitos. E ainda, a revelação de talentos. De repente, 

aquele aluno que era considerado desinteressado, revelou-se como líder das atividades. 

A nossa intenção com o projeto foi justamente essa: despertar o senso de 

responsabilidade e o interesse nos estudos de forma natural. 

A ideia é realizar outro projeto no 2º semestre para aumentar o nível de participação 

de docentes e discentes e o número de conteúdos e atividades. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: O USO DO SOFTWARE GEOGEBRA EM 

SALA DE AULA 
 

Gleiciene Sena Dorta Souza - IFMT campus Confresa 

(gleiciene.sena@gmail.com) 

Jhony Neves de Souza - IFMT campus Confresa 

(jhonyneves3@gmail.com) 

 

RESUMO: A educação brasileira perpassa por um grande avanço tecnológico, pois a 

tecnologia e suas ferramentas contribuem em todo o cenário. Nesse cenário educacional sempre 

foi notório a importância da matemática como ferramenta pedagógica nas escolas, sendo fator 

de grandes discussões ao longo dos tempos, e que por sua vez e parte do currículo educativo 

que vem quebrando paradigmas em seu meio. No entanto, o universo escolar não e imutável, 

pois a mesma passa por reinvenções em seus conteúdos a todo o momento, buscando sempre 

acompanhar essas transformações históricas, sociais e principalmente tecnológicas. Nesse 

sentido, e que a escola faz as intervenções, incorporando as TIC em seu meio como ferramenta 

pedagógica na aprendizagem do aluno e no trabalho do professor. Dessa forma torna-se 

fundamental a tecnologia na escola facilitando no trabalho do professor, e quebrando o 

paradigma onde ainda existe profissionais que não possuem um pouco se quer de conhecimento 

tecnológico, sendo assim não só o aluno que irá aprender mas o professor também despertara 

novos interesses sobre o uso da tecnologia na escola, ou seja deixando de lado o 

tradicionalismo. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, Relato de Experiências, TICs, Geogebra.  

 

INTRODUÇÃO  

No cenário educacional sempre foi notório a importância da matemática como 

ferramenta pedagógica nas escolas, sendo fator de grandes discussões ao longo dos tempos, e 

que por sua vez e parte do currículo educativo que vem quebrando paradigmas em seu meio. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), destaca várias discussões que traz situações que 

revelam a importância da matemática, em que se fundamenta na pluralidade cultural. 

Gomes (2008), relata que os professores precisam estudar os PCN para ajudar a 

melhorar ainda mais na sua formação e conhecer um pouco mais sobre a história dos conceitos 

matemáticos, justamente “para que tenham elementos que lhes permitam mostrar aos alunos a 

matemática como ciência que não trata de verdades eternas, infalíveis e imutáveis, mas como 

ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos conhecimentos” (BRASIL, 1997, p. 

38). Passou-se, assim, a aceitar a motivação como um fator de grande importância na 

aprendizagem, tornando-se fundamental entender como o indivíduo aprende. 

Diversos trechos do texto dos PCN se referem à história da matemática. Por exemplo, 

no que diz respeito ao tema transversal da pluralidade cultural, ressalta-se a importância, no 
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processo de ensino e aprendizagem, da história da matemática, para explicitar a dinâmica da 

produção histórica e social do conhecimento matemático de modo que se caminhe “para a 

superação do preconceito de que a Matemática é um conhecimento produzido exclusivamente 

por determinados grupos sociais ou sociedades mais desenvolvidas” (BRASIL, 1997, p. 34).  

Observa se que os PCN abordam tema de estrema importância para que as escolas 

elaborem seus currículos pensando nas diversidades encontradas em seu meio, para que 

desconstrói ideias etnocêntricas e busca novas sugestões e visões positivas que construam 

agentes sociais com o pensamento crítico construtivo.  

Ainda conforme Gomes (2008), de que a história da matemática figura, no documento, 

junto à resolução de problemas, aos jogos e às tecnologias da informação, como um dos 

recursos disponíveis para “fazer Matemática” em sala de aula: enfatiza-se, aí, que ela pode 

contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, tanto porque ajudaria a desenvolver 

atitudes e valores mais favoráveis à matemática no aluno, quanto porque auxiliaria a construção 

das ideias por ele. 

Observa se que a história da matemática perpassou e perpassa por transformações a todo 

o tempo e que as novas ideias e ferramentas que utilizam nas escolas pedagogicamente 

contribuem para a consolidação desses recursos e dessas novas modificações tecnológicas. 

Conforme Kenski, 2010, p. 29, ressalta que “o momento tecnológico atual expandiu 

essas fronteiras: a possibilidade de acesso generalizado ás tecnologias eletrônicas de 

comunicação e informação trouxe novas formas de viver de trabalhar e de se organizar 

socialmente”. 

No entanto, o universo escolar não e imutável, pois a mesma passa por reinvenções em 

seus conteúdos a todo o momento, buscando sempre acompanhar essas transformações 

históricas, sociais e principalmente tecnológicas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Este texto apresenta a descrição das atividades e resultados propostos pelo professor 

responsável. Nos dias 15 a 17 de janeiro de 2018 inicia-se a disciplina de Informática e 

Educação Matemática na Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT no polo de 

Luciara- MT. 

Contudo, o professor apresentou a disciplina a todos os alunos, na percepção em que os 

alunos devem estar informados sobre a metodologia em que iriam nos nortear, dando a 

sequência na meta a cumprir, apontou alguns pontos que iriam discutir-nos.  
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 Geogebra (programa para as escolas); 

 Função Quadrática; 

 Tecnologias; 

 Manipulação do programa/ identificação das características das figuras 

geométricas; 

Esta proposta de trabalho como objetivo era apresentar, discutir e encontrar meios para 

abordar a geometria plana, sendo meio a ferramenta o software de geometria dinâmica 

“Geogebra”. 

Sabe-se que o uso do Geogebra como ferramenta de apoio para os professores de 

matemática e sem dúvida e a oportunidade de construir saberes em redes conceituais de 

conhecimento, ou seja, o entrelaçamento da Informática, professor e aluno na busca da eficácia.  

O uso das ferramentas tecnológicas como suporte para os profissionais da educação 

tornou-se conhecida devido o avanço da tecnologia. Moram (2003, p. 61), afirma que “na 

sociedade em rede, ou seja, da informação, todos os agentes sociais estariam reaprendendo a 

conhecer, a nos comunicarmos, a ensinar; reaprendendo a integrar o humano e o tecnológico”. 

Ainda conforme o autor, 

 

é importante conectar sempre o ensino com a vida do aluno. Chegar ao aluno 

por todos os caminhos possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo som, 

pela representação (dramatizações, simulações), pela multimídia, pela 

interação on-line e off-line, (MORAN, 2003, p. 61). 

 

Nota-se que essa ideia em que o autor apresenta e um reflexo do que está posta a 

sociedade e as escolas, essas ferramentas tecnológicas também contribuem para que possam 

desconstruir as ideias de que os computadores iriam substituir os trabalhos dos professores, 

pois, sabe-se que esses recursos tecnológicos pode auxiliar de formas diversas a transformar o 

processo ensino-aprendizagem estimulando o raciocínio e a criatividade dos alunos. 

Posteriormente a apresentação do professor, onde informava a todos os acadêmicos 

como seria sua aula durante o tempo que iria ministrá-las, entregou-lhe um texto, cujo, o título 

era “Educação Matemática e Informática: Novas Possibilidades para uma aprendizagem 

significativa”, onde por sua vez, nos proporcionou boas discussões. 

O texto trouxe em seu âmbito informações de grande relevância para a educação e novos 

conceitos sobre a mesma, bagagem adquirida e compartilhada em sala. Lembrando que a 

metodologia adotada pelo professor foi o ponto chave, uma vez que o trabalho foi discutido em 
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grupo, sabe-se que “várias cabeças pensam melhor que uma”, frase que vem a calhar quando 

se trabalha de forma cooperativa. 

Em outro momento, trabalhamos “Função Quadrática”, “funções de 1º grau” onde 

podemos esboçar nos gráficos as funções, através de apresentação do Geogebra com auxílio do 

computador e o datashow. 

Trabalhamos algumas resoluções de problemas de funções do 1° grau utilizando o 

software geogebra em outras atividades. Posteriormente, assistimos o vídeo da conferência 

GPIMEM: 20 anos EAD, online, modelagem e artefatos digitais com o palestrante Marcelo 

Borba. 

Discutia-se a neutralidade da informática, pontos positivos e pontos negativos da mesma 

e outros indiscutíveis pontos para a educação que por sua vez, necessita de muitas reflexões 

pertinentes para a educação, solucionando as dúvidas e as angustias de muitos que ainda 

perpassa pela incerteza. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O papel do professor é antes de tudo, de mediador do conhecimento e para isso deve 

se preparar, se qualificar no que tange à aplicação das tecnologias na sua prática pedagógica. 

Existem ainda professores que se recusam a trabalhar com as tecnologias propostas e detém 

de pouco conhecimento para trabalhar com tais tecnologias. 

Acredita-se que a tecnologia dentro da educação e um fator relevante, bem como as 

TICs que vem avançando com suas contribuições positivas pedagógicas. Nesse contexto os 

nossos alunos vão ter uma percepção melhor do conteúdo trabalhado, onde os mesmos terão 

a oportunidade de levar para os concretos números e formulas, e entregar dentro do espaço 

virtual, tudo que ele aprendeu em sala de aula, tornando o conhecimento mais rico. 

Dessa forma, as tecnologias vêm para auxiliar o professor em sala de aula facilitando 

no ensino aprendizagem e nas aulas ministradas, pois utiliza de recursos para uma aula de 

qualidade e de melhor aprendizado. 
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RESUMO: O presente trabalho vem apresentando uma breve análise dos resultados obtidos 

sobre o estudo dos Poliedros de Platão com a utilização de materiais manipuláveis e relatar uma 

experiência vivenciada no desenvolvimento dessa atividade, a qual os alunos tiveram a 

oportunidade de construir, observar, comparar. O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual 

Vila Rica, na cidade de Vila Rica- MT, com alunos do segundo ano do Ensino Médio Inovador, 

turma matutino e noturno, no início deste ano letivo. Esta atividade teve como objetivo, 

contribuir com o desenvolvimento intelectual dos alunos, pois os mesmos aprenderam na 

prática os conceitos geométricos, além disso, buscou-se amenizar as defasagens com relação ao 

estudo dos conceitos básicos da Geometria Espacial, proporcionando aos alunos uma 

aprendizagem efetiva e significativa. Para nosso trabalho utilizamos os seguintes autores Brasil 

(1998), e Kaleff (2003). Essa atividade foi desenvolvida em etapas, sendo a primeira etapa o 

estudo dos conceitos geométricos e a apresentação das definições relativas aos Poliedros e, a 

segunda ficou destinada para a construção de alguns poliedros com a utilização de canudos 

plásticos e cartolina, abordando as propriedades relativas aos Poliedros, já a terceira etapa, após 

a construção dos sólidos, iniciamos o estudo do cálculo de área dos sólidos construídos. A 

proposta era trabalhar os conteúdos de geometria espacial de forma dinâmica, interativa e 

significativa, proporcionando ao aluno relacionar os conceitos aprendidos nas aulas teóricas 

visualizando-os na prática. Os resultados obtidos com a realização desta atividade foram 

satisfatórios, e é notável perceber que adotar uma metodologia diferenciada e atrativa 

proporciona uma aprendizagem mais significativa na vida dos alunos. 

 

Palavras-chave: Geometria, Poliedros, Construção, Ensino, Aprendizagem.  

 

INTRODUÇÃO  

O ensino da geometria ainda hoje tem sido aquém das necessidades de aprendizagem 

sendo trabalhadas em sala apenas a parte teórica, e os materiais concretos são poucos 

explorados, esse fato nos motivou a trabalhar com as construções e planificações dos Poliedros 

de Platão, incentivando assim, a buscar respostas de forma curiosa e diversificada, explorando 

sua história e curiosidades a partir das suas características. Dessa forma, pretendeu-se com a 

realização desta atividade amenizar as defasagens com relação ao conteúdo de Geometria 

mailto:fabianerizzardoprof@gmail.com
mailto:francianigaspareto@gmail.com
mailto:eleandra.ed@hotmail.com
mailto:raquel_perenas@hotmail.com
mailto:mariadorosariovilarica@gmail.com


II Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX): O papel da escola no 
desenvolvimento sustentável na região do Araguaia 

Confresa-MT, 09 e 10 de agosto de 2018 

101 
Realização:  

Espacial com os alunos do segundo ano do Ensino Médio Inovador da Escola Estadual Vila 

Rica, proporcionando ao aluno relacionar os conceitos aprendidos nas aulas teóricas 

visualizando-os na prática, oportunizando uma aprendizagem efetiva da linguagem matemática 

envolvida neste conteúdo. 

Percebemos a necessidade de explorar materiais didáticos diversificados, ou seja, 

utilizar materiais manipuláveis que promovesse a união do abstrato com o real. Pois como 

podemos perceber, Kaleff (2003, p.16), destaca a importância da visualização no contexto da 

geometria: “Ao visualizar objetos geométricos, o indivíduo passa a ter controle sobre o conjunto 

das operações básicas mentais exigidas no trato da geometria”. Portanto, os alunos têm a 

oportunidade de resolver situações problemas, investigando as próprias construções, facilitando 

e principalmente motivando a aprendizagem pelo conteúdo, pois as construções favorecem a 

visualização e a análise dos elementos que compõe os sólidos geométricos.  

Giancaterino (2009, p.109), também destaca a importância do lúdico no processo de 

ensino e aprendizagem quando menciona que por meio de atividades lúdicas, que proporcionem 

prazer e participação, o aluno e motivado a desenvolver suas próprias ações, ou seja, agir diante 

de novas circunstâncias, o que representa um estado de autocontrole e aprendizagem”. Portanto, 

trabalhar com o lúdico e o auxílio de materiais manipuláveis, se bem planejados, proporciona 

ao aluno prazer em estudar.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O presente trabalho foi desenvolvido nas turmas do 2º Ano Matutino e 2º Ano Noturno, 

turmas do ensino Médio Inovador, da Escola Estadual Vila Rica, localizada no Setor Oeste, na 

cidade de Vila Rica - MT, as mesmas foram desenvolvidas no decorrer do primeiro bimestre. 

Dividimos o desenvolvimento deste trabalho em etapas, sendo a primeira etapa 

destinada ao estudo dos conceitos primitivos (ponto, reta e plano), nesta mesma etapa teve o 

estudo dos postulados e axiomas, na realização desta etapa utilizamos o Datashow como recurso 

pedagógico, pois dessa forma apresentamos as animações dos postulados e axiomas. Pois, 

segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (PCN) evidenciam a importância 

do trabalho sobre os conceitos geométricos, o PCN afirma que  

 

os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de 

Matemática no ensino fundamental, porque, por meio deles, o aluno 

desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, 

descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive (BRASIL, 

1998, p. 51). 
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Para a segunda etapa, iniciamos as construções dos poliedros com o uso de canudinhos 

e linha nylon, nessa fase os alunos foram estimulados a construir os seus próprios poliedros 

escolhendo a medida que mais o interessava. Durante as construções foram enfatizados os 

conceitos de arestas, pois o canudinho ficou mais visível as projeções das arestas. Após a 

construção dos Poliedros nos canudinhos, partimos para a planificação dos sólidos geométricos 

na cartolina, permitindo assim o aluno visualizar as faces dos sólidos, o espaço ocupado pelo 

sólido. 

Figura 1 – Construção dos poliedros 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

Como podemos perceber a imagem 1, mostra alunos concentrados na confecção dos 

Poliedros. A princípio, alguns alunos mencionaram que não sabiam dizer o que era um poliedro 

e muito menos diferenciá-lo. Entretanto, após a construção seguida da intervenção, os alunos 

puderam observar que a proposta da atividade iria além de uma aula divertida e interativa, uma 

vez que eles mesmos construiriam os poliedros, visualizando suas propriedades mais 

facilmente, facilitando assim o aprendizado. 

Portanto, na segunda etapa, os estudantes foram colocados à prova na construção de 

cada poliedro, a qual os mesmos consideravam uma atividade fácil, mas quando iniciaram as 

construções, era notável a necessidade de uma atenção redobrada e de uma boa coordenação 

motora e foi neste momento que mais teve a intervenção individual, pois os alunos apresentaram 

dificuldades diferentes e todas mereciam uma atenção, dessa forma foi trabalhado maneiras de 

solução da problemática, levando o aluno a pensar em resolver a situação problema. Nesta 
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mesma etapa, os alunos puderam aprender alguns dos conceitos básicos da geometria como o 

que seria uma aresta, uma diagonal, uma face e um vértice.  

Após a etapa de construção dos Poliedros com canudinhos, partimos para a planificação 

dos mesmos na cartolina, nessa fase os alunos foram instigados a planificar seus próprios 

Poliedros, esta etapa também optamos pela mesma metodologia mesclando-se as aulas teóricas 

com aulas práticas procurando contextualizar sempre que possível. Já a terceira etapa, após a 

construção dos sólidos, iniciamos o estudo do cálculo de área dos sólidos construídos.  

Vale ressaltar que todas as etapas aqui descritas tiveram o objetivo de contribuir com o 

desenvolvimento intelectual dos alunos, o que os levou a uma maior independência em 

atividades e a nossa proposta era trabalhar os conteúdos de geometria espacial de forma 

dinâmica, interativa e significativa, proporcionando ao aluno relacionar os conceitos aprendidos 

nas aulas teóricas visualizando-os na prática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento destas aulas diferenciadas, tentou-se resgatar o interesse do 

aluno na disciplina de matemática e para isto procuramos ir além dos métodos tradicionais, 

buscamos trabalhar com materiais manipuláveis (materiais concretos) proporcionando ao aluno 

a oportunidade de construir, observar, comparar e modificar. Além disso, privilegiou-se 

também o estudo da história da geometria, sempre procurando atrelar os fatos históricos aos 

estudados em sala de aula.  

No decorrer das aulas, procurou-se envolver os alunos na compreensão do conteúdo de 

Geometria Espacial com o resgate de fatos históricos e a importância dos mesmos na nossa 

realidade, dessa forma os alunos se sentiram curiosos e demonstraram mais motivação pelas 

aulas. Além da apresentação da história da geometria os alunos também foram instigados a 

pesquisar mais sobre o assunto, produzirem material audiovisual, identificando formas 

geométricas planas e espaciais no cotidiano. Vale ressaltar a importância das aulas práticas de 

construções dos Poliedros com o auxílio de canudinhos e linha de nylon e suas planificações 

com o uso de cartolina e régua. 

Acredita-se que, com a diversidade de materiais utilizados para o estudo da Geometria 

Espacial, este trabalho atingiu o objetivo, que era contribuir com o desenvolvimento intelectual 

dos alunos, pois os mesmos aprenderam na prática os conceitos geométricos, mesclando-se as 

aulas teóricas com aulas práticas procurando contextualizar sempre que possível, além disso, 
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buscou-se amenizar as defasagens com relação ao estudo dos conceitos básicos da Geometria 

Espacial, proporcionando aos alunos uma aprendizagem efetiva e significativa. 

Consideramos a experiência uma tarefa extremamente rica, pois houve troca de 

experiência ocorrida entre professor/aluno e aluno/professor, acreditamos que foi bastante 

enriquecedora, devido à troca de conhecimentos que aconteceu ao longo da realização deste 

trabalho. Ressaltamos que os resultados obtidos com a realização desta atividade foram 

satisfatórios e é notável perceber que adotar uma metodologia diferenciada e atrativa 

proporciona uma aprendizagem mais significativa na vida dos alunos. 
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RESUMO: A prática de resolução de problemas pode contribuir para o aprendizado do 

estudante no que tange a esse tema. Nesse intuito percebeu-se a necessidade de preparação dos 

alunos para a realização da prova. Diante dessa assertiva, foi elaborado e aprovado no Edital 

018/2017 – IFMT/CAPES o projeto de preparação da OBMEP. Este trabalho traz os resultados 

sobre a realização de simulados (provas anteriores) com prática de resolução de problemas. Os 

resultados mostraram que os estudantes conseguiram um bom desempenho nos simulados dos 

primeiros níveis, 1 e 2, em relação ao nível 3. 

 

Palavras-chave: OBMEP, Simulados, Preparação. 

 

INTRODUÇÃO 

A Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) foi criada em 

2005. Tem por finalidade estimular e promover o estudo da matemática, afim de descobrir 

talentos e estimular a educação básica e abrir portas para os horizontes de conhecimentos do 

aluno (OBMEP, 2018). 

O projeto de estudos para a OBMEP tem importância para promover a busca por 

conhecimentos e desenvolver habilidades, promovendo a competitividade e a busca para ser o 

melhor. O projeto tem duração de um ano, iniciado em agosto de 2017, aprovado com base no 

EDITAL – IFMT Nº 18/2017 PIBIC-EM. 

O objetivo é mostrar como foi o resultado dos simulados de preparação para a 1ª fase 

da OBMEP de 2018 dentre os estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) - Campus 

Confresa em relação ao projeto realizado. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Os encontros não são aulas, mas sim atividades baseadas na resolução de exercícios de 

modo individual e em equipe, abrindo espaço para expor ideias e demostrar formas distintas de 

resoluções. Realizados semanalmente, às terças-feiras, com duração média de duas horas. Os 

mailto:patriciafernandes2328@gmail.com
mailto:ualasrodrigues543@gmail.com
mailto:vitoralvesribeiro99@gmail.com
mailto:wandersonalmeidamello@gmail.com
mailto:thiago.lopes@ifmt.cfs.edu.br


II Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX): O papel da escola no 
desenvolvimento sustentável na região do Araguaia 

Confresa-MT, 09 e 10 de agosto de 2018 

106 
Realização:  

estudos são baseados na apostila do banco de dados da OBMEP, e nas resoluções de provas dos 

anos anteriores, em que foram estudados os níveis 1, 2 e 3.  

As provas usadas nos simulados foram as dos anos 2017 – nível 1, 2009 – nível 2 e 2014 

– nível 3.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os dados coletados por meio dos simulados foram reunidos e distribuídos no Quadro 1, 

afim de verificar o nível de desenvolvimento dos indivíduos. 

Quadro 1 – Quantidade de acertos por estudante nos 3 simulados 

Fonte: Da pesquisa. 

Com base nos resultados obtidos na tabela pode-se observar que, os resultados obtidos 

na primeira prova foram maiores que os demais, isso ocorreu por conta de um erro por parte do 

professor na hora de passar a prova e não perceber que a prova já havia sido respondida no 

decorrer do projeto. Os alunos que não compareceram, justificaram sua ausência, sendo por 

motivos pessoais e escolares. A representação gráfica desses dados está disposta na Figura 1. 

Também pode ser verificado no Quadro 1 a média de acertos de cada estudante 

integrante do projeto. O destaque por maiores quantidades de acertos fica com os Estudantes 1 

e 2 que obtiveram média de 11 e 11,3 acertos respectivamente. Um fator relevante nas médias 

vem do Estudante 2 que mesmo sem realizar umas das provas obteve média de 9,8 acertos, em 

que perfaz a terceira maior média. Os dados em sua representação gráfica estão dispostos na 

Figura 2. 

Figurado 1 – Representação gráfica dos acertos obtidos em cada prova de simulado 

                                                 
3 Aluno não estava presente. 

Bolsistas 2017 – Nível 1 2009 – Nível 2 2014 – Nível 3 
Média de 

Acertos 

Estudante 1 15 7 11 11 

Estudante 2 18 --3 10 9,3 

Estudante 3 13 --1 5 6 

Estudante 4 9 3 2 4,7 

Estudante 5 9 4 5 6 

Estudante 6 -- 5 6 5,5 

Estudante 7 19 8 7 11,3 
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Fonte: Da pesquisa. 

Figurado 2 – Representação gráfica médias das 4 provas de simulado obtidas pelos estudantes 

 

Fonte: Da pesquisa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A iniciativa do professor em desenvolver este projeto foi fundamental para o foco e o 

desenvolvimento. Podemos citar que também houve interesse por parte dos alunos para darmos 

andamento do mesmo. A participação dos bolsistas foi de grande importância, contribuindo 

para o desenvolvimento pessoal, a capacidade de melhor raciocínio, competitividade, 

habilidade com os exercícios propostos. 
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RESULTADO NA PRIMEIRA FASE DA OBMEP 2018 NO IFMT – 

CAMPUS CONFRESA 
 

Ana Lara Ventura Reis – IFMT campus Confresa 

(aninhalarinha.ventura@gmail.com) 

Laila Cristina Frizon – IFMT campus Confresa 

 (lailafrizon2015@gmail.com) 

Levi Manoel dos Santos – IFMT campus Confresa 

(levidossantos2010643@gmail.com) 

Thiago Beirigo Lopes – IFMT campus Confresa 

 (thiago.lopes@cfs.ifmt.edu.br) 

 

RESUMO: A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma 

prova realizada todo ano com intuito de medir o conhecimento na área da matemática de nível 

fundamental e médio nas instituições de ensino públicas e particulares. Nesse intuito percebeu-

se a necessidade de preparação dos alunos para a realização da prova. Com esse apresto dos 

alunos foi elaborado o projeto Método de ensino baseados no Construtivismo Piagetiano e 

Aprendizagem Significativa Ausubeliana como preparatório para a OBMEP, edital – IFMT Nº 

18/2017 PIBIC-EM. Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados obtidos através 

do projeto de preparação para a OBMEP. Dentro desse período de dois anos, já obtiveram-se 

resultados formidáveis. Com este estudo conclui-se que os alunos que participaram do projeto 

obtiveram sucesso na resolução dessa prova de primeira fase. 

 

Palavras-chave: OBMEP, Conhecimento, Resultados. 

 

INTRODUÇÃO  

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados obtidos através do projeto de 

preparação para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A 

OBMEP é uma prova realizada todo ano com intuito de medir o nível de conhecimento na área 

da matemática de nível fundamental e médio nas instituições de ensino públicas (OBMEP, 

2017). Nesse intuito percebeu-se a necessidade de preparação dos alunos para a realização da 

prova, já que a mesma foge dos métodos de ensino aplicados dentro da sala de aula, ainda que 

são aplicados os mesmos conteúdos mas de perspectivas diferentes das usadas na metodologia 

cotidiana, exercendo mais exigência do raciocínio lógico. Com esse intuito de apresto dos 

alunos foi elaborado o projeto de preparação da OBMEP.  

O projeto está no seu segundo ano de funcionamento, e vem usando como instrumentos 

as provas dos anos anteriores (OBMEP, 2018), de modo que os alunos as resolvem durante o 

período do projeto, de forma individual e coletiva junto ao professor orientador, tirando as 

dúvidas e com total liberdade para executar e questionar as respostas obtidas pelos colegas e 

até mesmo do professor. Pois se percebe que um dos métodos mais eficazes é deixar o aluno 

achar a resposta correta através de seu próprio raciocínio, de forma que ele descubra e entenda 
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mailto:lailafrizon2015@gmail.com
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o processo de resolução de cada questão, já que não existe um só meio de descobrir uma 

resposta correta, mas havendo outras possibilidades o aluno será capaz de explorar a que ele 

declara mais entendível.  

No segundo ano de execução do projeto, foi decorrido de forma que eram realizados um 

encontro semanal, todas as terças-feiras das 13h:00 min as 15h:00min, o que completava 

02h:00min semanais, durante esse período eram aplicadas as atividades e também simulados 

das provas anteriores, de forma que eles fossem evoluindo de nível de dificuldade 

semanalmente. 

Ainda foi proposto um ambiente mais descontraído para os alunos, com direito a lanche 

e diálogo aberto depois dos encontros, mas não no momento de execução do projeto, com isso 

motivando a participação e frequência dos alunos, sem contar que os mesmos se sentiam mais 

à vontade para expor suas ideias, já que o bom relacionamento prevaleceu durante o decorrer 

do projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Dentro desse período de dois anos, já se obtiveram resultados formidáveis, como 

podemos indicar na Figura 1.  

Figura 1 – Porcentagem de alunos que passaram para a 2ª fase 

 

Fonte: da pesquisa 

32%

68%
Alunos que participa do projeto

da OBMEP

Alunos que não participa do

projeto da OBMEP
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No primeiro gráfico, pode-se observar dentro do total de alunos que passaram para a 

segunda fase, que 32% dos alunos são participantes da OBMEP. Podemos perceber que de um 

total de 19 alunos, 6 participam do projeto. Vele ressaltar que participa 7 alunos do projeto e 

apenas 1 aluno não consegui atingir a nota.  

Ainda pode-se observar na figura 2, a comparação entre as notas obtidas na OBMEP 

pelos alunos da instituição, demonstrando as pontuações alcançadas por todos os alunos que 

passaram para a segunda fase.  

Figura 2 - Gráfico de desempenho por estudante 

 

Fonte: da pesquisa 

Pode-se destacar que a maior pontuação foi de um aluno participante do projeto e que a 

segunda maior pontuação foi empatada com um aluno integrante do projeto com outros que não 

participam, demonstrando mais eficiência dos alunos que eram integrantes do projeto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este estudo conclui-se que os alunos que participaram do projeto obtiveram maior 

rentabilidade de nota, e também mais certeza de suas respostas sem intenção de chute. Ainda 

notou-se a importância do projeto para melhor preparação dos alunos. Com tudo percebe-se que 

o projeto deixou muitos conhecimentos ampliados, além de construir e consolidar experiências 

de aprendizado, convívio e relacionamentos. 
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SALAS AMBIENTE: PROTAGONISMO, INTERAÇÃO E 

OPORTUNIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA 

ESTADUAL VILA RICA 
 

Franciani da Silva Gaspareto - Escola Estadual Vila Rica 

(francianigaspareto@gmail.com) 

Fabiane Rizzardo Laikovski - Escola Estadual Vila Rica 

(fabianerizzardoprof@gmail.com) 

Elioni Barros dos Santos - Escola Estadual Vila Rica 

(prof.barros.9@gmail.com) 

Néubia Barreira Campos - Escola Estadual Vila Rica 

(neubiabc@gmail.com) 

Marcella Trindade Lima Milhomem - Escola Estadual Vila Rica 

(marcellamilhomem@hotmail.com) 

 

RESUMO: Esse trabalho visa apresentar o resultado parcial do Projeto Salas Ambientes 

desenvolvidos pelos professores e alunos do Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI) 

implementado pela Escola Estadual Viva Rica. Tal Projeto tem em vista a organização do 

espaço físico por meio da estruturação de Salas Ambientes, com a finalidade de oferecer aos 

alunos um espaço adequado para uso de recursos e materiais pedagógicos específicos de cada 

área de conhecimento, como mapas, tabelas, jogos, objetos simbólicos, livros, armários e 

prateleiras que servem para guardar materiais produzidos pelos alunos e professores, os quais 

em geral são de uso coletivo. Esse projeto surgiu a partir da necessidade de fortalecimento das 

áreas de conhecimento e do trabalho interdisciplinar, tido como elemento base do redesenho 

curricular biênio 2017/2018, que prevê o desenvolvimento dos campos de integração curricular 

os quais estão distribuídos em áreas de conhecimento. A aplicabilidade iniciou-se a partir de 

estudos teóricos que nortearam a concepção de área de conhecimento, envolvendo professores 

e alunos no processo de planejamento, elaboração e confecção dos materiais utilizados na 

ornamentação das salas ambientes. Sinaliza como resultado: a aquisição de espaço físico 

específico para realizações de atividades voltadas para cada área de conhecimento, 

proporcionando melhorias no desenvolvimento das atividades de cunho pedagógico. 

 

Palavras-chave: Salas ambiente, Área de conhecimento, Protagonismo.  

 

INTRODUÇÃO  

As salas de aula tradicionais existentes, já não atendem a maioria das necessidades dos 

professores e dos alunos, uma vez que muitos dos recursos didáticos deixam de ser utilizados, 

por falta de espaço e até mesmo da motivação e preparo dos professores. Uma solução para este 

problema são as salas ambiente, onde se pode dispor de diversos recursos e não apenas do livro 

didático, quadro e giz. As salas ambientes certamente despertará o interesse dos alunos em 

conhecer, manipular e criar diversos materiais, proporcionando um ensino-aprendizagem mais 

eficaz. 

A intenção da sala ambiente é que o aluno participe ativamente nas aulas, criando e 

manipulando materiais didáticos e pedagógicos diferenciados, o que é muito diferente do fato 
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de ser apenas o professor quem manipula os materiais e mostra aos alunos, porque promove 

saberes diversificados. 

Outro aspecto a ser destacado nas salas ambientes é que o tempo de acomodação é 

menor, visto que o professor já tem o ambiente preparado para atender às estratégias 

pedagógicas, facilitando sua aula, tornando-as mais interessantes. A existência das salas 

ambientes facilita a conservação dos materiais e equipamentos específicos de sua área, uma vez 

que não precisa ser transportado e o professor pode monitorar a conservação por estar a maior 

parte do tempo em ambiente específico.  

Corroborando a essa concepção Menezes e Santos (2002, p.15), definem as salas 

ambiente como,  

é uma sala de aula na qual se dispõem recursos didático-pedagógicos que 

atendam um fim educacional específico. A ideia é fazer o aluno interagir com 

uma maior diversidade de recursos e materiais pedagógicos e ter mais 

condições de estabelecer uma relação entre o conhecimento escolar, a sua vida 

e o mundo.  
 

Ressalta-se que o processo de decoração da sala de aula deve ser priorizado, pois ela 

tem que chamar a atenção dos alunos, criando neles curiosidade e vontade de retornar à sala. 

Logo, a sala deve ter espaço suficiente para os alunos criarem materiais e realizar diversos tipos 

de atividades, como jogos, dinâmicas e brincadeiras, ou seja, não se define como apenas um 

espaço físico, é uma sala de aula na qual se dispõem recursos didático-pedagógicos que atendam 

um fim educacional específico. Diferentemente da organização tradicional, onde os professores 

percorrem os espaços, no caso das salas ambiente são os alunos que mudam de sala na troca 

das aulas. 

Nas salas ambientes deve-se trabalhar de modo interdisciplinar, e assim comprovar que 

a aprendizagem se torna mais eficaz quando o aluno consegue relacionar os conteúdos 

aprendidos, ligando-os ao seu cotidiano. Sabe-se que a maior dificuldade dos alunos está na 

interpretação de problemas e em estabelecer relações e reflexões entre os conteúdos aprendidos, 

bem como nos processos de interpretação, leitura, escrita, artefatos e visualização e análise de 

imagens, então é preciso que os alunos sintam-se participantes num ambiente que tenha sentido 

para eles, podendo este espaço ser visto como uma oficina de trabalho de professores e alunos, 

espaço estimulante, acolhedor, de trabalho sério, organizado e alegre. Porém é importante levar 

em consideração a concepção contida em Rosário, et al. (2014, p.8-9), 

 
a organização do espaço escolar em salas-ambiente não garantem a priori as 

mudanças no processo de ensino e aprendizagem. Não se restringe à 

distribuição de espaço físico, tampouco unicamente às mudanças na prática 
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pedagógica desenvolvida nesse contexto. É preciso que as alterações sejam 

definidas de acordo com as necessidades e objetivos do momento e conforme 

a natureza das disciplinas e perspectiva teórica seguida pelos professores. Diz 

respeito a um conjunto de alterações tanto na dimensão física quanto social da 

escola. 

 

Vale ressaltar que o Projeto Sala ambiente implementado pela Escola Estadual Vila Rica 

é uma proposição dos documentos orientativos produzidos pela Secretaria de Estado do Mato 

Grosso (SEDUC), no que se refere a organização pedagógica do Ensino Médio Inovador 

(PROEMI). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O desenvolvimento desse projeto envolveu a participação dos alunos do Ensino Médio 

Inovador, na condição de protagonista, bem como os professores, sobretudo os líderes das Áreas 

de Conhecimento. Teve como estratégia metodológica a organização dos grupos de estudos, 

realização de pesquisas de bibliografias relacionadas aos temas pelas quais se definiram os 

conteúdos. Em seguida, realizou-se a intervenção por parte dos professores, onde deram 

sequência as construções dos objetos que compõe a decoração das Salas ambiente. Vale 

ressaltar que estes trabalhos foram desenvolvidos em classe e extra classe. 

Em relação ao planejamento e realização das atividades levou-se em consideração as 

áreas de interesse, os conteúdos assimilados, a avaliação e as expectativas dos alunos. Ao fazer 

essas escolhas os alunos levaram adotaram como referência as metodologias adotadas pelos 

professores sob a justificativa de facilitação do processo de aprendizagem. Outro fator 

considerado na organização das salas ambiente foram as Diretrizes Curriculares da Secretaria 

de Estado de Educação do Mato Grosso.  

Imagem 1:Salas ambiente Ciências da Natureza, Linguagens e Humanas, em construção 
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Fonte: Arquivo dos professores e alunos - 2018. 

 

Conforme percebe-se nas imagens foram agregados materiais reciclados, reutilizados, e 

muitos de produção dos próprios alunos. A ideia era apresentar inovações didáticas a partir do 

olhar dos alunos, uma vez que os mesmos são capazes de avaliar as práticas pedagógicas. 

Considera-se importante salientar que o projeto está em fase de construção e 

desenvolvimento, estando sujeito à diversas modificações, conforme a necessidade dos alunos 

e professores envolvidos. 

Acredita-se que este projeto irá contribuir na motivação de conservação do patrimônio 

escolar e no desenvolvimento das atividades de cunho pedagógico. 

 
Imagem 2: Sala ambiente - Matemática, em fase de construção. 
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Fonte: Arquivo pessoal dos professores e alunos 2018. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sinaliza-se como resultado desse trabalho a participação e envolvimento dos alunos nos 

projetos de aprendizagem e maior domínio dos conteúdos aplicados, proporciona o contato com 

os recursos didáticos pedagógicos e conservação dos mesmos, além da prática da 

interdisciplinaridade entre as áreas de conhecimento. 
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SITUAÇÃO DE DESCARTE DO LIXO ELETRÔNICO NA CIDADE DE 

CONFRESA 
 

Carla Cristina Sousa Oliveira Santos – IFMT campus Confresa 
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RESUMO: Esse texto mostra os resultados de uma pesquisa realizada em Confresa – MT, com 

o objetivo de verificar as condições de descarte do lixo eletrônico. Realizada no 1 semestre de 

2018, onde constituiu-se grupos para pesquisar os diversos tipos de lixos, visando ao final ter 

um panorama geral da situação do lixo em Confresa. Como procedência metodológica, foram 

entregues quatro questionários, em estabelecimentos da cidade e foi realizada uma visita ao 

lixão e feita entrevista com os catadores do local. O lixo eletrônico é todo resíduo material 

produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos contém metais altamente poluidores e 

valiosos. E Este descarte é feito quando o equipamento apresenta defeito ou se torna obsoleto. 

A situação dos resíduos tecnológicos tende a aumentar, e por esse motivo requer uma ação 

efetiva de iniciativas públicas, privadas e da própria comunidade, pois a aumenta cada vez mais 

o consumo exagerado na contemporaneidade. Em virtude dos fatos mencionados há um grande 

acúmulo de resíduos eletrônicos que causam vários problemas ambientais. Todo esse material 

ao ser jogados em lixões assim como o de Confresa - MT causa a contaminação do solo e 

principalmente doenças aos catadores que residem nessa localidade podendo estender a outros 

espaços além de facilitar a proliferação de animais causadores de doenças. Considerando os 

dados, evidenciou que os comércios não fazem coleta dos aparelhos vendidos e muito menos 

descarte adequado do lixo eletrônico sendo jogado misturadamente a outros lixos. Deste modo, 

as mudanças só vão acontecer se as pessoas trabalharem em conjunto para preservar o meio 

ambiente e para que isso aconteça é essencial trabalhar a reciclagem do lixo eletrônico em 

Confresa, podendo até criar usinas de reciclagem, palestras, incentivar os estabelecimentos 

comerciais para realizarem o depósito do lixo eletrônico adequadamente. 

 

Palavras-chave: Coleta seletiva, Consumismo, Lixo eletrônico, Status, campus Confresa. 

 

 

INTRODUÇÃO  

O presente texto é um relatório científico, que mostra os resultados de uma pesquisa 

realizada em Confresa – MT, com o propósito de compreender e demostrar a real situação do 

descarte do lixo eletrônico na cidade de Confresa. Foram entregues questionários, em quatro 

estabelecimentos, sendo, a loja R7 celulares e informática, JB, Multicell Celulares e Digital 

Celulares.  

Foi realizada também entrevistas com os catadores que residem no Lixão da cidade, onde 

objetivou conhecer mais aquela realidade e os procedimentos de seleção e aproveitamento dos 

materiais/lixos – ali descartados.  
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Segundo a ONU o planeta descarta atualmente por ano 50 milhões de toneladas de lixos 

eletrônicos. De acordo com a literatura, os processos de reciclagem do lixo eletrônico são: 

pesagem, triagem, descaracterização e desmontagem.  

O lixo eletrônico contém metais pesados altamente poluidores como: Chumbo (Pb), 

Cobre (Cu), Mercúrio (Hg), Cádmio (Cd). Mas também tem os metais valiosos como: ouro 

(Au), prata (Ag) e cobre (Cu). Por esse motivo e é necessário analisar os impactos que os 

eletrônicos causam no meio ambiente.  

Para Henrique Mattude (2014) professor e técnico em eletrotécnica, 

 

o processo da reciclagem do lixo ocorre da seguinte forma: “Todos os 

materiais passam pela pesagem”. Em seguida pela triagem é o processo de 

separação dos materiais, onde é separado o plástico, vidro, baterias e outros 

componentes do eletrônico. Depois pela a descaracterização onde todas as 

informações contidas na memória são apagadas. E por último passa pelo 

processo de desmontagem onde e feito à classificação de cada resíduo onde 

depois de desmontados serão enviados para as fábricas para serem reutilizados 

e transformados em novos aparelhos, (MATTUDE, 2014). 

 

Comparando as informações do excerto acima, com as percepções encontradas com a 

realização dessa pesquisa, podemos afirmar que não há na cidade práticas semelhantes. Há um 

grande número de descarte de lixo eletrônico a céu aberto, sem o desmonte e tampouco 

separação correta.  

São ações como estas, desprovidas de preocupação com o ambiente e com a saúde de si 

e da população em geral, movidas pelo consumismo tecnológico desenfreado ou até mesmo por 

falta de conhecimento, que geram-se toneladas de lixo dia a dia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Importante destacar que tivemos dificuldades de coletar as informações, no tocante aos 

questionários entregues nos estabelecimentos comerciais, apenas um estabelecimento, a R7 

celulares e informática respondeu ao questionário, os demais não responderam justificando falta 

de tempo. No entanto, de forma informal, deixaram evidências de que não realizam os 

procedimentos corretos de coleta e separação do lixo eletrônico.  

Considerando os dados coletados apresentados, fica evidente que os estabelecimentos 

comerciais não fazem coleta dos aparelhos vendidos é muito menos descarte adequado do lixo 

eletrônico, sendo jogado misturadamente a outros lixos. 

Portanto é essencial trabalhar a reciclagem do lixo eletrônico em Confresa. As mudanças 

só vão acontecer se todas as pessoas trabalharem em conjunto para preservar o meio ambiente. 
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Se cada um fazer a seleção correta em sua casa, já seria um bom começo. Outra hipótese, seria 

o investimento em palestras, incentivos e criação de usinas de reciclagem, fixação de urnas 

coletoras nos estabelecimentos comerciais para serem depositado o lixo eletrônico.  

Na entrevista realizada com os catadores, relataram a dificuldade em separar os 

materiais recicláveis dos materiais orgânicos. Segundo eles, o lixo chega em um caminhão da 

prefeitura, e não há seleção por tipos de lixo. Situação que dificulta bastante o trabalho deles lá 

no setor.  

A imagem a seguir (Figura 1), ilustra a condição de descarte percebida no local Lixão 

de Confresa. 

Figura 1 – Lixão de Confresa 

 
Fonte: Arquivo autores. 

 

Em virtude dos fatos mencionados há um grande acúmulo de resíduos eletrônicos que 

causam vários problemas ambientais. Por tanto é necessário à conscientização das pessoas em 

relação ao mau uso e a forma de descarte desses materiais, pois, uma vez que são descartados 

de forma inadequada provocam a poluição do ar e a contaminação do lençol freático, além de 

outros danos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização dessa pesquisa possibilitou enriquecer o conhecimento sobre riscos e 

doenças podem ocasionar devido descarte do lixo erroneamente, e também ter uma visão real 

da situação dos catadores e descartes do lixo eletrônico na cidade de Confresa.  

Possibilitou também a ocorrência de debates e reflexões em sala de aula a respeito da 

sensibilização da população sobre as possíveis mudanças quanto à forma correta de descartes 

de lixo em suas residências. 
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Contudo, os resultados mostraram que não há na cidade de Confresa descarte adequado, 

sendo visível a emergente necessidade de existência de políticas públicas que visem a coleta de 

lixo adequada na cidade de Confresa. 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: 

DINAMIZANDO O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

Nelson Ferreira de Souza – UNEMAT Confresa 

(nelsonsouza@sejudh.mt.gov.br) 

Maria Mislânea Almeida Malta – UNEMAT Confresa 

(mariamislaneaalmeidmalta@gmail.com) 

Welika Kesley Gomes de Araújo – UNEMAT Confresa 

(welikakesley@hotmail.com) 

Célia Ferreira de Sousa – IFMT campus Confresa 

(celia.sousa@cfs.ifmt.edu.br) 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa cumprir com as exigências da disciplina de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, direcionado pela professora Ma. Célia Ferreira de Sousa, do curso 

de Licenciatura em Sociologia da Universidade Estadual de Mato Grosso-UNEMAT Campus 

Universitário do Médio Araguaia, Núcleo Pedagógico de Confresa.  

Diante da realização desse trabalho podemos dizer que foi de grande relevância o 

desenvolvimento dessa atividade para o nosso aprendizado, pois nessa experiência tivemos uma 

relação de teoria e prática. Assim percebemos o quanto é importante estudar, adquirindo 

conhecimentos dos fatos sociais e históricos do Brasil e de outros países, observamos ainda que 

alguns acontecimentos, fora do Brasil refletem diretamente em nossa sociedade.  

Nesse sentido realizamos o trabalho embasado no filme “Tempos Modernos” de Charles 

Chaplin, o qual faz uma crítica a alienação da mão de obra e vários outros fatores sociais. 

Também utilizamos alguns livros didáticos de geografia e sociologia que explicam sobre a 

revolução industrial, tecnologia, trabalho e mudanças sociais. 

Para melhor compreensão da didática escrita desse trabalho vale ressaltar que está 

dividido por tópicos. Onde no primeiro contém a descrição da instituição, sua filosofia e 

concepções curriculares e o perfil da turma onde desenvolvemos as atividades. Já no segundo, 

expomos os teóricos e estudiosos que discutem sobre a temática em evidência e mostramos o 

caminho percorrido na realização da pesquisa. E no terceiro apresentamos os resultados 

alcançados com a pesquisa, em seguida trazemos as referências e os anexos que utilizamos no 

decorrer do trabalho. 

 

LÓCUS DO TRABALHO E PERFIL DOS SUJEITOS DO PROCESSO: 

CONHECENDO A COMUNIDADE ESCOLAR, SUA FILOSOFIA E CONCEPÇÕES 

CURRICULARES 
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Antes de adentrar ao que propomos referente ao trabalho realizado em sala de aula, 

vamos conhecer um pouco das características física, histórica, geográfica e ideológica da escola 

onde realizamos a pesquisa para compreender melhor quem são os sujeitos envolvidos no 

processo de desenvoltura do nosso trabalho, bem como suas característics específicas, sua 

filosofia e algumas considerações sobre as concepções curriculares. 

Para isso realizamos análise da escola, com base no PPP (Projeto Político Pedagógico 

2016), no qual encontramos todas as informações necessárias sobre a Escola Estadual Elias 

Bento.  

No PPP (2016) menciona ainda que esta Escola está inserida em uma sociedade de 80% 

de pequenos produtores rurais e sua fonte de renda é a agricultura familiar, criação de gado de 

corte e leiteiro. Sendo assim, há aproximadamente 129 alunos que frequentam a Escola no 

período vespertino, que vêm de diversos setores do município através de transporte escolar e 

muitas das vezes esses alunos são prejudicados no desenvolvimento escolar, pois na época das 

chuvas os atoleiros impedem o tráfego dos transportes por vários dias e às vezes os ônibus 

quebram impedindo o comparecimento desses jovens às aulas, causando faltas e baixo 

rendimento em suas aprendizagens. 

O referido PPP diz que a filosofia da escola é, 

 

proporcionar ao educando o domínio de habilidades, considerando a realidade 

em que vive, respeitando e preservando os meios de sua convivência, inclusive 

o meio natural. É formar alunos autônomos, críticos e criativos, responsáveis, 

cientes de seus valores a serem vividos, tornando-se cidadãos atuantes em sua 

comunidade, (PPP, 2016, p.13). 

 

Nesta perspectiva, ao proporcionar ao educando um ensino de qualidade dando a ele a 

oportunidade de desenvolver plenamente suas habilidades cognitivas, em que o faça ser 

conscientes de seus direitos e deveres na sociedade em que vive, esse educando terá uma grande 

possibilidade de atuar na sua vida adulta como um ser independente e influente na sociedade.  

Sobre o currículo escolar sabe-se que possui caráter subjetivo, pois cada instituição tem 

sua forma própria de trabalhar, sua proposta e ação pedagógica, assim o currículo escolar é 

formado a partir do compromisso com as necessidades de cada escola e na observação do 

comportamento de cada membro que a compõe. 

Sendo assim o ser humano se caracteriza pelo modo próprio de ser, e essa formação tem 

uma contribuição especial da escola, pois os alunos que frequentam a escola se encontram em 

fase de desenvolvimento físico, intelectual, social, emocional e crítico. Assim podem considerar 
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que o currículo escolar é uma construção social que ajuda na formação da personalidade dos 

educandos. 

Portanto cada escola tem seu jeito próprio de trabalhar, sua forma de aplicar seus 

conteúdos, tendo o currículo como sua identidade, é através dele que entendemos como ela 

funciona, pois como cada pessoa tem uma identidade seu jeito de ser, cada escola tem seu 

currículo que a caracteriza de forma particular singularizando assim suas ações e intenções 

pedagógicas. 

 

ALOCUÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS 

Diante de algumas leituras e estudos realizados podemos dizer que a palavra revolução 

traz no contexto histórico principalmente da Inglaterra em meados do século XVIII um enorme 

processo de transformação na economia e na sociedade, destacando-se a substituição do 

trabalho manual pelo trabalho industrial, produção em grande escala ou produção em série e a 

migração do trabalhador para as proximidades das indústrias formando assim os grandes centros 

populacionais. 

Segundo Souza (2016, p.1) “a Revolução Industrial, basicamente significou a mudança 

da ferramenta pela máquina, e contribuiu para a consolidação do capitalismo como o modo de 

produção dominante”. 

Desse modo surge na história um sistema industrial transformando as relações sociais 

com duas vertentes de classes sociais de fundamental importância para a consagração do que 

podemos descrever como novo sistema industrial. 

Com o emprego das máquinas, o novo modelo de industrialização despertava nos 

empresários “patrões” um desejo desenfreado de produção em grande quantidade para competir 

no mercado capitalista, subjugando o proletariado “trabalhador” às péssimas condições de 

trabalhos em suas fabricas e indústrias. Araújo (2016, p. 136) afirma que nos “séculos XIX e 

XX foram marcados pela intensificação de invenções e transformações tecnológicas que 

alteraram significativamente o modo de trabalhar, de produzir, de viver”.  

Assim, não é necessário se esforçar muito para perceber que desde os povos primitivos 

a humanidade vem criando e utilizando técnicas e de certa forma produzindo conhecimentos 

que visa garantir sua sobrevivência, alguns desses conhecimentos foram substituídos por 

alienações individuais nas fábricas. 

Visando agilidade e quantidade na produção os patrões fizeram uma organização do 

trabalho dividindo entre os operários, tarefas especificas totalmente o oposto do modelo 
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artesanal, desta forma se especializavam em apenas uma fase da produção do bem de consumo 

em alguns casos exerciam suas funções por anos sem saber o que produziam. 

Depois das leituras e compreensão de como se deu esse processo de industrialização, 

passamos para a realização prática desta pesquisa. Para isso elaboramos uma sequência didática 

juntamente com a professora Graciela para desenvolver nas aulas de Geografia, na turma do 3º 

ano “B” do ensino médio, na Escola Estadual Elias Bento, período vespertino, em Canabrava 

do Note – MT. A turma conta com aproximadamente 25 alunos na faixa etária de 17 anos. 

As aulas aconteceram na segunda quinzena de maio de 2018, nas aulas de Geografia 

juntamente com a professora regente. 

1º Momento; aula expositiva utilizando o livro didático “Geografia Geral do Brasil do 

3º Ano, Ensino Médio”, trazendo a reflexão e discussão sobre a atual situação do Brasil, 

indagando os alunos como o Brasil conseguiu isso? Como um país com inúmeros problemas e 

desigualdades chegou a essa posição? Não parece uma contradição? 2º Momento; foi abordada 

de maneira breve, a evolução histórica da indústria no Brasil, antes da década de 1930, de 193 

a 1956 e após 1956. 3º Momento; elaboração de um relatório em sala de aula, destacando os 

principais aspectos do processo de industrialização no Brasil, apresentando em forma de 

seminário e slides com imagens relacionadas a evolução da industrialização brasileira. 4º 

Momento; esse foi o encerramento dessa temática, em sala de aula, onde utilizamos um 

notebook, um Datashow e uma caixa de som para assistir ao filme “Tempos Modernos” – 

Charles Chaplin, com objetivo de entender como se deu esse processo de industrialização e 

como forma de avaliação pedimos um texto a ser elaborado pelos alunos que possam 

contemplar: as seguintes indagações: a) Qual o contexto social e econômico relatado no filme? 

b) Como é retratado pelo filme as condições de trabalho na fábrica? Houve alguma mudança 

em relação às condições de trabalho para os dias atuais? c) As relações entre o homem e a 

tecnologia retratado no filme e no conteúdo estudado em sala de aula “A Industrialização 

Brasileira”. 

Nesse momento assistimos o filme “Tempos Modernos”, conforme o previsto e 

obtivemos o retorno esperado, que foram os relatórios dos alunos, como comprova dois 

exemplos que seguem em anexo. 

 

REFLEXÕES CONCLUSIVAS  

Analisando a temática apresentada no filme Tempos Modernos do ator e diretor Charles 

Chaplin, faz uma crítica ao sistema capitalista que explora a força de trabalho. No filme o ator 
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vive um trabalhador alienado a apertar parafusos sob condições exaustivas, sem tempo 

suficiente para se alimentar e não há por parte do patrão a preocupação com a saúde do operário 

nem mesmo oferece equipamentos de proteção individual, se preocupando apenas em produzir, 

produzir e produzir. 

Na utilização das tecnologias em sala de aula, como as que usamos na realização de 

nossas aulas, filme, imagens, podemos afirmar que as tecnologias são ferramentas fundamentais 

para se ter uma aula mais dinâmica e que ajuda na didática do professor para um melhor 

entendimento do que se propõem aos temas a serem trabalhados em sala, um completa o outro 

e o aprendizado é maior, pois ouvir e ver é mais eficaz do que apenas ler.  

E considerando todo o processo de desenvoltura da prática em sala de aula e análise dos 

textos recebidos como proposta de trabalho para a turma, nos quais os alunos abordaram suas 

diversas compreensões sobre o tema discutido na sequencia didática, percebemos que minoria 

dos alunos não levou a sério a proposta de trabalho, em contra partida houve um envolvimento 

e dedicação pela maioria dos alunos que elaboraram seus textos com objetividade e coesão. Isso 

nos leva a pensar nos desafios que o professor enfrenta em sala de aula para cumprir com o seu 

papel de intermediador de conhecimento, pois não conseguimos envolver todos com uma 

mesma objetividade.  

Portanto de uma forma geral podemos dizer que os objetivos propostos da pesquisa 

foram alcançados, planejamos, executamos, analisamos e consideramos que na prática docente 

nem sempre conseguimos que todos alcancem o mesmo nível de aprendizado. 
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TRILHANDO O CONHECIMENTO DE BOTÂNICA: UM DIÁLOGO 

INTERDISCIPLINAR 
 

Mônica Strege Médici – Escola Estadual Professora Maria Esther Peres 

(stregemonica@hotmail.com) 

Domênico dos Santos Médici– Escola Estadual Professora Maria Esther Peres  

(domenicoeducacaofisica@hotmail.com) 
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RESUMO: Percebemos que se faz necessário um maior contato dos estudantes com os vegetais 

através de aulas práticas para que o aluno tenha mais interesse em aprender botânica, pois 

geralmente esta é uma área da biologia que costuma não despertar o interesse dos alunos. O 

presente relato relata uma experiência prática interdisciplinar realizada na Escola Estadual 

Professora Maria Esther Peres com alunos do segundo ano do ensino médio que teve como 

objetivo aliar a atividade física ao ar livre trilha ecológica em uma área de cerrado destinado a 

eco trilha associada ao estudo de botânica e a preservação ambiental onde os alunos tiveram a 

oportunidade de identificar cada grupo vegetal briófitas, pteridófitas, gimnospermas e 

angiospermas. Sugere desenvolvimento de ações com os alunos voltados para pesquisa em 

campo a aula prática, pois a mesma contribuí para o processo de ensino aprendizagem 

despertando o interesse dos alunos sobre a flora brasileira e suas diversificações, além de, uma 

propor atitudes ambientais responsáveis. A metodologia é qualitativa pois os resultados foram 

baseados na produção de relatório e organização da mostra para embasar os estudos foram 

realizadas pesquisas bibliográficas buscando sempre ressaltar a importância de conhecer 

melhor as plantas como um todo, mostrando as características de cada vegetal e a identificação 

de cada espécie. A realização deste trabalho foi importante, pois os alunos perceberam que a 

aula fora do ambiente escolar desenvolvida de maneira interdisciplinar pode ser muito 

produtiva. 

 

Palavras-chave: Botânica, Eco trilha, Identificação, Vegetal. 

 

INTRODUÇÃO 

A interdisciplinaridade tem mostrado se como alternativa para unir as disciplinas 

promovendo o entendimento das mesmas respeitando as suas particularidades e ao mesmo 

tempo articulando os e consequentemente integrando e contextualizando as disciplinas 

facilitando ao aluno a construção do conhecimento. 

 
A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 

individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das 

múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as 

linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e 

negociação de significados e registro sistemático dos resultados, BRASIL 

(1999, p.89). 
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Cada vez mais as metodologias interdisciplinares ganham espaço nos debates 

educacionais e mais distantes do cotidiano escolar o que traz ao aluno prejuízos, pois o mesmo 

busca uma abordagem mais ampla sobre os assuntos que contemplam seu currículo escolar e às 

vezes encontra os conteúdos soltos sem significado. 

Estudar botânica em sala de aula é descrito pelos alunos como um desafio por isso foi 

proposto um planejamento interdisciplinar que anseia tirar os alunos da rotina da sala de aula, 

pois estudos apontam que o ensino de botânica em sala de aula não é prazeroso, pois consiste 

em apenas descrever as particularidades de cada grupo vegetal. O que deixa o aluno 

desestimulado. Paiva destaca “É fundamental ensinar racionalmente a Botânica para que as 

pessoas não só a percebam bem, Como também não a odeiem por decorarem conceitos e termos 

sem os entenderem”, (PAIVA, 2010 p. 63). 

O ensino de botânica na escola tem sido desenvolvido baseado em teoria o que dificulta 

a assimilação do conteúdo, embora o objeto a ser estudado faz parte do cotidiano do aluno. 

Partindo deste pressuposto pensou-se em uma proposta prática para que os alunos 

pudessem contemplar a natureza o grande laboratório a céu aberto também de incentivar os 

jovens vencer o sedentarismo através da atividade ao ar livre ao realizar a eco trilha. 

O ato de ensinar não pode estar centrado exclusivamente na figura do professor que fala 

e interpreta a seu modo sem preocupação em significar o conteúdo a seu aluno provocando-o 

para que o mesmo possa observar o mundo a sua volta e contextualizar os assuntos abordados 

em sala de aula.  

O pensar interdisciplinar exige uma reorganização do fazer docente, pois é necessário o 

diálogo a troca de informação e muitas vezes é preciso ouvir o outro e mudar de ideia traçar 

novos rumos para o planejamento para conciliar as ideias. Até mesmo sair da rotina para realizar 

o planejamento coletivo o que muitas vezes acaba se tornando inviável no ambiente escolar 

uma vez que os professores possuem horários diferenciados muitas vezes precisando trabalhar 

em mais de uma unidade escolar. De acordo com Fazenda; 

 

a característica fundamental da atitude interdisciplinar “é a ousadia da busca, 

da pesquisa, é a transformação da insegurança num exercício do pensar, num 

construir” e reconhece que a solidão de uma insegurança inicial e individual, 

que muitas vezes marca o pensar interdisciplinar, “pode transmutar-se na 

troca, no diálogo, no aceitar o pensamento do outro” (FAZENDA, 1991, p. 

18). 
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Sendo assim percebemos que a interdisciplinaridade embora nem sempre possível pode 

ser uma estratégia para que o aluno entenda que a aquisição de conhecimento é um processo 

complexo e está inserida em um todo, portanto ele não pode isolar-se nessa busca. 

Embora os conteúdos a ser ministrados na educação básica sejam os mesmos no 

território nacional é preciso que o professor enfoque a realidade do aluno e assim trazendo-o 

para desvendar o contexto global. Relacionado inicialmente com sua realidade. 

Toda disciplina apresenta suas particularidades e cabe ao professor refletir e relacionar 

esses conteúdos para que os mesmos sejam acessíveis aos alunos despertando o interesse dos 

mesmos. 

A disciplina de educação física geralmente é a disciplina favorita de grande parte dos 

alunos que vem na mesma um momento de descontração onde os mesmos podem extravasar 

suas emoções principalmente na prática esportiva. No entanto a disciplina vai muito além da 

atividade esportiva envolve todos os aspectos inerentes ao corpo humano tais como; 

condicionamento físico, bem estar físico, psicológico e social. Sendo assim as aulas de 

educação física podem acontecer fora do ambiente escolar. Os parâmetros curriculares 

nacionais (PCNs) apontam que; 

 

dentro do projeto pedagógico de cada escola, por meio das aulas de Educação 

Física, inclui-se essa dimensão no trabalho cotidiano, com a utilização tanto 

dos espaços da escola como das áreas próximas, tais como parques, praças e 

praias, espaços possíveis para as práticas. Representam o meio ambiente com 

o qual o indivíduo se relaciona e são oportunos para o desenvolvimento das 

propostas de trabalho, pois viabilizam a discussão sobre a adequação de 

espaços para a prática da cultura corporal, seja em locais mais próximos da 

natureza, seja nos centros urbanos, (Brasil, 1999 p. 40). 

 

Perseguindo esse ideal proposto nos PCNs e com o intuito de oportunizar novas 

vivências este trabalho enlaça as aulas de Educação Física e o ensino de Botânica.  

Partindo do pressuposto que ensino de Botânica deve ser diversificado apresentando 

propostas diferenciadas para que possa ser compreendido pelo aluno em sua totalidade portanto 

ao propor fazer a eco trilha foi pensado nas inúmeras possibilidades de exemplares que 

poderiam ser observados na riqueza de material a ser analisado em relação a uma aula 

tradicional com o uso de livros, a apresentação de slides com imagens escolhidas previamente 

pelo professor.  

Na natureza o número de amostras é superior o que torna a aula desafiadora, pois não 

sabemos o que iremos encontrar. As dúvidas irão surgir e o professor ira nortear a aula na 

pesquisa bibliográfica que será a espinha dorsal da atividade de identificação botânica. Cabe 
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ressaltar a importância da figura do professor ao planejar a aula priorizar que o aluno consiga 

aprender de forma autônoma. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A atividade foi proposta aos alunos do segundo ano do ensino médio turma A e B 

envolvendo 52 alunos que foram levados de ônibus até o local da eco trilha onde se iniciou a 

atividade. Os mesmos foram divididos em grupos e orientados a levar material para registros, 

pois a atividade consistia na comparação e identificação de espécimes vegetais, também de 

coletar órgãos vegetais para herborizar, classificar e identificar. O percurso foi realizado sem 

nenhuma intercorrência coordenados pelo professor de educação física. Onde foi ressaltada a 

importância da atividade física ao ar livre. Ao retornar para a escola os alunos dedicaram se a 

identificar o material coletado, bem como seus registros feitos na aula de campo e passaram a 

ocupar-se com a organização dos trabalhos para apresentação inicialmente em sala e depois 

para a comunidade escolar.  

Ao final das atividades os alunos relataram que a atividade interdisciplinar foi produtiva 

e através dela se tornou possível associar o conhecimento de botânica, ecologia e a atividade 

física.  

Após a chegada à trilha muitos alunos ficaram curiosos em conhecer mais sobre 

Botânica a partir da análise das árvores puderam entender o conceito de evolução das plantas 

das briófitas, pteridófitos, gimnospermas e angiospermas, bem como diferenciar os organismos 

de acordo com o porte herbáceas e arbóreas. Com a coleta realizada foi possível montar a 

mostra. Os alunos demonstraram interesse na herborização e identificação do material para o 

preparo dos painéis. Também houve interesse na preservação ambiental principalmente no local 

de estudo de modo que percebessem melhor a biodiversidade que os cercavam. Como a 

atividade realizou se ao ar livre.  

A trilha fez com que os alunos tivessem uma proximidade maior com a natureza 

superando os limites através da caminhada. Esta atividade tornou possível estimular o interesse 

dos alunos acerca da botânica.  

A apresentação dos trabalhos realizados na forma de painéis compondo a mostra 

botânica gerou um impacto positivo na comunidade escolar que passou a perceber o ensino de 

botânica como uma fonte inesgotável de conhecimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao longo dos séculos, o homem vem desenvolvendo suas técnicas de sobrevivência e 

descobrindo como utilizar ao máximo do que a terra pode lhe oferecer. Por muitas vezes 

fazendo paralelos comparativos entre os reinos animal e vegetal, uma vez que estes têm ligação 

direta visto que todos os animais carecem das plantas para sobreviver.  

Esse trabalho demonstra que as vezes é preciso planejar de maneira interdisciplinar para 

obter mais êxito em nossas aulas. O papel do professor vai além da mera transmissão de 

conhecimento, mas alguém capaz de auxiliar o aluno a transformar-se num sujeito pensante, de 

modo que aprenda a utilizar seu potencial de pensamento por meio de meios cognitivos de 

construção e reconstrução de conceitos, habilidades, atitudes, valores. Auxiliando não apenas a 

assimilação de conteúdos, mas do desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas pelos 

alunos visando à formação de estruturas próprias de pensamento, ou seja, instrumentos 

conceituais de apreensão dos objetos de conhecimento, mediante a condução pedagógica do 

professor que disporá de práticas de ensino intencionais e sistemáticas de promover o “ensinar 

a aprender a pensar”. O professor passa a ser um direcionador na obtenção de conhecimento, e 

o aluno passa a buscar mais ativamente pelo seu próprio aprendizado. 
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USO DA EXPERIMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE DILATAÇÃO TÉRMICA 
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Fabiane Rizzardo – Escola Estadual Vila Rica 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância da Física experimental para 

que haja melhor compreensão do aluno com experiências simples que podem se tornar 

ferramentas de interação auxiliando na compreensão de conteúdos, proporcionando momentos 

que possam relacionar teoria e prática. Além de discutir a proposta de um trabalho pedagógico, 

envolvendo o Ensino de Física, há a perspectiva da experimentação como um meio importante 

de ensino-aprendizagem para envolver os alunos do segundo ano da Escola Estadual Vila Rica, 

localizada no município de Vila Rica-MT. As aulas aconteceram em duas etapas, primeira foi 

teórica, explicação dos conteúdos, com resoluções de atividades, sobre a dilatação térmica e 

sua importância. Posteriormente aconteceu a construção dos instrumentos de apoio às 

experiências, observando cada componente já estudado e concluindo com uma apresentação na 

feira de Ciências onde todos os alunos participantes realizaram suas demonstrações. Diante do 

êxito que tivemos com o trabalho realizado, conclui-se que a Física experimental é uma 

ferramenta pedagógica capaz de proporcionar aulas dinâmicas, atrativas e ricas em conteúdo 

cuja utilização pode contribuir para uma aprendizagem significativa. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Dilatação Térmica, Experimentação, Aprendizagem 

Significativa. 

 

INTRODUÇÃO  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2007), o uso da 

experimentação para o Ensino de Física é de suma importância e deve estar presente durante 

todo o processo de aprendizagem, pois proporciona aos alunos desenvolver conhecimentos 

físicos mais significativos na construção de habilidades, tais como interagir, questionar, 

investigar, etc. 

O Ensino de Física é tido como uma disciplina difícil de ser trabalhado pelos professores 

e difícil de ser apreendida pelos alunos. A maioria dos alunos acha em fundamento e abstrata, 

sem sentido na prática, cuja dificuldade na aprendizagem de Física provoca sentimento de 

rejeição nos alunos e a maioria acredita que não são capazes de aprender.  

Com a intenção de observar se o uso de experimentações e demonstrações auxiliam na 

aprendizagem significativa sobre dilatação térmica, o Motivar e o despertar o interesse do aluno 
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em aprender Física. Fazer com que o aluno consiga visualizar os efeitos da temperatura sobre 

os diferentes materiais; Incentivar a construção de ferramentas experimentais, utilizando 

materiais alternativos; Verificar na prática os fenômenos físicos e associá-los ao seu dia-a-dia.  

O trabalho foi realizado com uma turma de segundo ano do Ensino Médio da Escola 

Estadual Vila Rica, em Vila Rica-MT. No primeiro momento foram realizadas pesquisas 

bibliográficas sobre o assunto com análise de experiências que relataram a importância da 

mesma para a compreensão do aluno. As aulas aconteceram em duas etapas, a primeira foi 

teórica, explicação dos conteúdos e resoluções de atividades, falou-se sobre a dilatação térmica 

e sua importância. Posteriormente, aconteceu a construção dos instrumentos de apoio com as 

experiências, observando cada componente já estudado e concluímos com uma apresentação 

em sala de aula, onde se achou por bem levar a experiência para a feira de Ciências no Instituto 

Federal de Mato Grosso IFMT Campus Confresa, onde todos os alunos participantes realizaram 

suas demonstrações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste trabalho é discutida a aplicação e a importância da experimentação no ensino de 

dilatação térmica com atividades experimentais, pois sabe-se que o ensino de Física é tido como 

uma disciplina difícil de ser compreendida pela maioria dos alunos e isso é observável ao 

analisar o rendimento desses alunos nas avaliações realizadas.  

A experiência aqui relatada ocorreu com os alunos do segundo ano do ensino médio da 

Escola Estadual Vila Rica no município de Vila Rica-MT. O interesse em realizar esse trabalho 

surgiu devido as dificuldades encontradas na unidade escolar citada por não ter laboratório de 

Física, onde ministrar as aulas práticas tem sido um desafio. Durante as aulas de termologia 

mais especificamente dilatação térmica, surgiu o interesse em utilizar a experimentação como 

um meio de interação entre a teoria e a prática, como foco à observação de experimentações 

simples mais eficientes no auxílio da compreensão dos conteúdos.  

Para realização da intervenção didática, levou-se em consideração que os alunos já 

possuíam algum conhecimento prévio sobre o assunto, dessa forma, a aula foi conduzida através 

da interação com eles, fazendo questionamentos a eles antes de se dar início a aula. Logo após 

a explicação teórica dos fenômenos ocorridos na dilatação térmica, a importância de sua 

aplicação no dia-a-dia, e as demonstrações matemáticas das equações, logo após, foi então 

sugerida a pesquisa para realizarem a parte experimental. 
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De início foram ministradas aulas com abordagem teórica sobre o tema, com 

apresentação de slides e realização de questões teóricas sobre o tema, posteriormente, os alunos 

foram divididos em três grupos, onde construíram e prepararam experimentos e demonstrações 

técnicas sobre dilatação térmica dos sólidos e as dimensões observadas linearmente, 

superficialmente e volumetricamente, com apresentação de relatório das experiências e 

demonstrações, contendo: tema, objetivo da experiência, materiais utilizados, conceitos 

envolvidos e resultados obtidos.  

O primeiro grupo construiu um dilatômetro no qual media-se a dilatação de uma barra 

de alumínio a partir de um laser que ao mover-se demonstrava a dilatação do corpo, o segundo 

usou papel alumínio e folha A4 para demonstrar a dilatação superficial e o último grupo realizou 

demonstrações sobre dilatação volumétrica em líquidos e sólidos.  

A parte experimental permitiu que os alunos detectassem o fenômeno ocorrido assim 

assimilassem com a parte teórica da aula. Após a socialização e apresentação para os colegas e 

professora, os três grupos fizeram apresentações e demonstrações técnicas na Feira de Ciências 

no Instituto Federal de Mato Grosso Campus Confresa, como mostram as imagens a seguir:  

  
Figura 9: - Apresentação com o 

dilatômetro  
Fonte: arquivo pessoal 

Figura 10: - Dilatação de materiais 

dilatômetro linear 
Fonte: arquivo pessoal 
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Figura 13: - Apresentação geral 

 

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 14: - Grupo de alunos participantes e 

professora  
Fonte: arquivo pessoal 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com este trabalho observa-se que os alunos conseguiram analisar, com olhar científico, 

os fenômenos de Dilatação Térmica, bem como a associação a fenômenos naturais do dia-a-

dia.  

Destaca-se o uso da experimentação nas aulas como um elemento importante, não 

excluindo a forma tradicional de ensino, ou seja, aula de quadro e giz, bem como explicações 

teóricas e resoluções de exercícios, que são muito importantes para o aprendizado. A união 

dessa metodologia com as atividades experimentais, se complementam com grande êxito.  

O que se procurou através desse trabalho foi destacar a importância da experimentação 

como uma ferramenta de ensino que apesar de alguns materiais serem bastante acessíveis, ainda 

não é utilizada em muitos ambientes escolares por ainda não terem percebido como ela pode 

trazer bons resultados na forma de ensinar a Física, trazendo não só a motivação do aluno, mas 

potencializar a sua aprendizagem com ideias e questionamentos, com compreensão de 

fenômenos naturais do cotidiano. 
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RESUMO: O presente texto trata-se do relato de uma experiência voltada para prática de 

leitura, escrita de protagonismo estudantil envolvendo alunos da educação básica, vivenciada 

pelos acadêmicos bolsistas do Programa de Formação de Células Cooperativa de Aprendizagem 

FOCCO da Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT, vinculados aos cursos de 

Filosofia, Zootecnia e Direito ofertados pelo Campus Universitário do Médio Araguaia via 

Núcleo Pedagógico de Vila Rica. Tal experiência, é resultado do plano de ação dos bolsistas 

FOCCO biênio 2017-2018 constituído sob o propósito de estimular os alunos do Ensino Médio 

Inovador- ProEMI da Escola Estadual Vila Rica, a incorporarem em seus grupos de estudos os 

princípios da organização das Células de Aprendizagem Cooperativa. Desse modo, fomentou-

se a organização estudantil a partir da preparação de um seminário realizado pelos alunos do 

ProEMI, e partir da orientação dos professores regente de sala os bolsistas FOCCO atuaram no 

sentido de ajudar acompanhar e motivar os alunos para buscarem a superação das dificuldades 

de leitura, escrita, interpretação e oralidade. Adotou-se como metodologia de trabalho além da 

formação dos grupos de estudos, a realização de oficinas de células de aprendizagem 

cooperativa, em que o foco era mostrar a importância da divisão de tarefas e as 

responsabilidades assumidas de modo individual e coletivo de cada componente do grupo. 

Destaca-se que esse trabalho adotou como referencial teórico as concepções de aprendizagem 

cooperativas  abordadas por: Assunção (2015), Firmino (2011), Lopes e Silva (2009). Essa 

experiência tem como resultado a implementação da metodologia de aprendizagem 

cooperativa, redução do índice de repetência dos alunos do 1 ano do Ensino Médio Inovador, 

ampliação dos laços de solidariedade e de amizade entre alunos, professores e acadêmicos 

bolsistas, bem como aproximação das ações da Universidade com a Educação Básica. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem cooperativa, Protagonismo Estudantil, Leitura e Escrita.  

 

INTRODUÇÃO  

Esse trabalho tem como objetivo relatar uma experiência constituída a partir de ações 

desenvolvidas por meio da implementação do Programa Formação de Célula Cooperativa- 

FOCCO na Escola Estadual Vila Rica, situada no município de Vila Rica estado de Mato 

Grosso. Ressalta-se que o FOCCO é um programa de financiamento de bolsas estudantil, o qual 

tem como proposito aumentar a taxa de permanência e aprovação nos cursos de graduação, e 
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assim, estimular a formação de capital social tendo como base o capital intelectual discente, 

bem como a formação de profissionais proativos e habilitados para o trabalho em equipe 

(UNEMAT,2018). 

 Considera-se ser importante que a experiência exposta aqui, resultado do trabalho 

realizado pelos acadêmicos bolsistas do Programa FOCCO vinculados aos cursos ofertados no 

Núcleo Pedagógico de Vila Rica a saber: Direito, Zootecnia e Filosofia, através do Programa 

Parceladas. Para o desenvolvimento desse trabalho recorremos ao uso de entrevistas e análises 

de documentos escritos, através dos quais, construímos uma análise dos resultados obtidos com 

a implementação do FOCCO em que os objetivos propostos pelo programa é assegurar as 

condições de aprendizagem para além da permanência e aprovação nos cursos de graduação, 

mas também inserir os princípios da aprendizagem cooperativa também na educação básica, 

sobretudo entre os alunos do Ensino Médio.  

Sabe-se, o quanto é visível as diferenças sociais, culturais e econômicas que compõem 

o grupo social que denominamos como comunidade escolar, sendo que essas diferenças 

perpassam todos os contextos educativos, por ser a escola o ambiente onde as diferenças mais 

se acentuam. E por isso, lidar com a diversidade em sala de aula, talvez seja um dos maiores 

desafios do fazer docente, sobretudo quando o propósito é elevar o desempenho do processo de 

ensino e da aprendizagem, de modo assegurar o desenvolvimento integral de todos os sujeitos 

históricos e sociais inseridos nesse ambiente.  

Assim, a escola deve buscar desenvolver estratégias que façam com que os alunos 

busquem maximizar a aprendizagem, bem como o desenvolvimento humano no que se refere a 

formação de cidadãos autônomos e críticos, sendo cada vez mais capazes de estabelecerem 

relações interpessoais positivas de forma a incidir o respeito mútuo e a valorização das 

diversidades. Para tanto a metodologia de ensino e aprendizagem é sem dúvida uma condição 

necessária para a formação humana que encontra respaldo e amparo no método de 

aprendizagem cooperativa.  

Conforme Pinho, Ferreira e Lopes (2013, p. 915), o método de aprendizagem 

cooperativa proporciona “o desenvolvimento de competências não só acadêmicas, como 

também sociais, adquire importância relevante, pois é fundamental que os alunos aprendam e 

sejam formados para saber se relacionar e cooperar com os outros”.  

O método de aprendizagem cooperativa se respalda e estrutura-se a partir da formação 

de pequenos grupos de alunos, onde o objetivo é buscar maximizar a aprendizagem de todos, 



II Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX): O papel da escola no 
desenvolvimento sustentável na região do Araguaia 

Confresa-MT, 09 e 10 de agosto de 2018 

138 
Realização:  

onde todos formam um grupo em busca de um objetivo comum (PINHO, FERREIRA E 

LOPES, 2013, p. 916).  

O método de aprendizagem cooperativa possui algumas características que versam 

sobre a interdependência positiva onde cada um depende do sucesso do outro, tendo cada 

componente que assumir a responsabilidade individual e do grupo, devendo esses motivar - se 

uns aos outros. Também são indispensáveis as competências sociais de liderança, escuta, 

comunicação e resolução de conflitos, bem como um auto avaliação de suas ações, buscando 

melhorar os pontos negativos e valorizar os pontos positivos alcançados pelo grupo (PINHO, 

FERREIRA E LOPES, 2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Como resultados e discussões acerca da experiência que ora expomos, consideramos ser 

importante destacar que as principais atividades desenvolvidas no decorrer da execução do 

plano de ação foram: a constituição das Células de Formação Cooperativa, onde nos auto- 

distribuímos de acordo com os temas propostos pelos professores, para atender da melhor forma 

a necessidade de aprendizagem dos alunos do Ensino Médio Inovador criado em 2012 pelo 

Governo Federal e implementado pela Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso-

SEDUC-MT.  

Figura 01 - Alunos participando do projeto de aprendizagem II Seminário de Organização e 

Participação Estudantil 

  
Fonte arquivo dos bolsistas FOCCO, 2017. 

 

Dentre tantas outras ações que foram desenvolvidas na Escola Estadual Vila Rica por 

meio das Células de Aprendizagem Cooperativas, destacamos para relatar o Seminário de 

Organização e Participação Estudantil: realizado em 2017; e o Projeto Gincana Junina: 
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Protagonismo Estudantil no Contexto da Produção e Fruição das Artes (II Edição) realizado em 

2018.  

Quanto a atuação dos bolsistas FOCCO no processo de preparação e realização do “II 

Seminário de Organização e Participação Estudantil”, motivou os alunos do Programa do 

Ensino Médio Inovador - ProEMI, no que se refere a organização dos grupos de estudos, 

orientação quanto a compreensão dos temas e na produção dos slides que os mesmos utilizaram 

em suas palestras. Lembrando que as mesas de palestras eram compostas pelos próprios alunos, 

professores e profissionais de diferentes áreas, os quais eram convidados dos alunos e 

professores. 

Assim, finalizamos como resultado dessa ação o processo de ensino e aprendizagem 

edificado por meio do planejamento coletivo e execução do plano das Células Formação de 

Aprendizagem Cooperativa, pelas quais os alunos aprenderam a cooperar, desenvolvendo 

habilidades competências intelectuais e sociais para superarem os seus limites em relação as 

dificuldades de leitura, escrita e de falar em público. Pois o exercício no que se refere a 

exposição de ideias para a produção de textos trouxe segurança para todos aqueles alunos que 

possuíam dificuldades.  

Figura 02 - Bolsistas do FOCCO realizando oficinas com os alunos  

f 

Fonte: arquivo dos bolsistas FOCCO, 2018. 

Em relação as ações do projeto Gincana Junina: Protagonismo Estudantil no Contexto 

da Produção e Fruição das Artes, avaliamos como positivo, pois os alunos aprenderam a criar 

estratégias para trabalhar em equipe, bem como lidar melhor com as situações de competições, 

ao mesmo tempo que intercalaram atividades de cunho pedagógico com as atividades culturais.  

 

Figura 03- Bolsistads FOCCO em atividades de oficinas com os alunos e de “tietagem” com 

os professores nos momentos de planejamento das Células de Aprendizagem Cooperativa. 
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Fonte: arquivo pessoal dos bolsistas FOCCO, 2018. 

 É fato que houveram dificuldades no decorrer do desenvolvimento das ações, sobretudo 

no que se refere a reunir todos que estavam envolvidos no projeto nos mesmos horários, pois 

nem todos os alunos dispõem de tempo para reunir nos horários no período de contra turno, o 

que fez com que dependessem totalmente do período de aulas. Tiveram, também, dificuldade 

para elaborar slides e, principalmente, muita dificuldade para incentivá-los a falar em público. 

Porém, com muita conversa e encorajamento de todos os bolsistas e professores envolvidos, o 

resultado foi incrível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Metodologia de organização dos grupos de estudos por meio das Células de 

Aprendizagem Cooperativa por si só, não transformara todo o processo de ensino e 

aprendizagem, pois é preciso que os professores e os alunos se disponham a cooperar e a 

solidarizar uns com os outros. 
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HISTÓRIAS EM QUADRINHOS COMO SUPORTE DIDÁTICO NO 

ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 
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RESUMO: Este trabalho é uma prévia da pesquisa que vem sendo realizada no Programa de 

Pós-Graduação – Especialização em Ensino de Matemática do Ensino Médio do Núcleo de 

Educação Continuada e a Distância da Universidade do Estado do Pará – UEPA. O mesmo visa, 

confeccionar material didático pedagógico, através de histórias em quadrinhos, para auxiliar 

nas aulas de matemática da EJA, no ensino aprendizagem de conjuntos numéricos. Na pretensão 

de atingir esse objetivo, pretendemos, identificar as contribuições das histórias em quadrinhos 

no ensino aprendizagem, investigar a utilização das histórias em quadrinhos por parte dos 

docentes no ensino de matemática, construir recursos didáticos para ensino aprendizagem de 

matemática através de histórias em quadrinhos e propor intervenções didáticas com o uso do 

material construído. Esta pesquisa trata de uma abordagem qualitativa e está sendo observada 

como estudo de caso, para complementar os dados, será realizada entrevistas com professores 

e alunos do ensino médio da escola Paulo Freire no município de Sapucaia-pá, bem como 

observações e gravações das aulas de matemática destes profissionais para um aprofundamento 

do estudo proposto. Pretendemos também examinar os livros didáticos da disciplina de 

matemática para verificarmos se a estrutura didática dos mesmos, contemplam o tema abordado 

nesta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos, Educação Matemática, Ensino Médio, Conjuntos 

Numéricos, Aprendizagem Significativa. 

 

INTRODUÇÃO  

No decorrer desses anos de vivência docente, pude constatar a enorme dificuldade de 

assimilação dos conceitos fundamentais de matemática no que tange aos conjuntos numéricos, 

pela maioria dos alunos de EJA do ensino médio, sabendo que os mesmos já possuem 

conhecimentos prévios adquiridos em seu cotidiano. O público da EJA é formado, na sua 

maioria, por pessoas que trabalham durante o dia e estudam à noite. Acreditamos que o ensino 

de matemática pode contribuir para as transformações sociais, não somente através da 

socialização do conteúdo, mas através de uma dimensão política intrínseca na própria relação 

entre o conteúdo matemático e a forma de sua transmissão-assimilação.  

Isto posto, penso que o ensino-aprendizagem dos conceitos dos Conjuntos dos Números 

não está sendo significativa, nesse sentido, segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980) e 

Ausubel (2003), a aprendizagem é uma somatória de conhecimentos adquiridos anteriormente 

e que a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe ou o que pode funcionar como ponto de 

fixação para as novas ideias. 

mailto:ademirbrandao@gmail.com
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A ideia de tornar significativa a aprendizagem de um conteúdo que comumente é 

transmitido através do fazer pedagógico, de forma estática, como se ele fosse pronto e acabado, 

assim como se seus princípios e regras fossem absolutos no tempo e no espaço, é de suma 

importância, pois está diretamente relacionado ao contexto social do aluno da EJA. 

A pesquisa se baseará em Moreira (2006) e D’Ambrósio (2015), com destaque para o 

processo de ensino e aprendizagem, com foco na aprendizagem significativa. A teoria da 

Aprendizagem Significativa é uma teoria de aprendizagem, que foi formulada pelo psicólogo 

norte-americano David Ausubel, em 1968 e focaliza primordialmente a aprendizagem cognitiva 

(MOREIRA, 2006), em que a aprendizagem significa organização e integração do material na 

estrutura cognitiva. 

De acordo com Ausubel (2003), concluiu em suas pesquisas que a aprendizagem ocorre 

quando uma nova informação ancora-se em conceitos já presentes nas experiências de 

aprendizado anteriores e, por isso, o fator mais importante que influencia na aprendizagem 

consiste no que o estudante já sabe. Tais conceitos são definidos por Ausubel de subsunçores, 

que é a estrutura cognitiva já existente, capaz de fornecer a aquisição de novos conhecimentos 

(MOREIRA, 2006). Nesse contexto, o ensino e a aprendizagem dos Conjuntos Numéricos 

podem receber o suporte necessário nas Histórias em Quadrinhos como material potencialmente 

significativo.  

O ser humano, independentemente da idade, está em constante evolução, visto que, isto 

é um fenômeno natural na vida da humanidade, observa-se também que fatores como as 

mudanças econômicas, o avanço tecnológico e o intercâmbio sociocultural exige um indivíduo 

bem preparado e melhor adaptável à essa modificação (D'AMBRÓSIO, 2015). Acredita-se que 

a experiência de saberes, mesmo que esses estudantes sejam muitos jovens, completam uma 

bagagem de informações de ampla magnitude e que poderá ser usada na construção do saber. 

É buscando junto a essa gama de informações já adquirida e vivenciada pelos 

estudantes, que nos será apoiado para a introdução de novos conceitos, novos saberes. É 

importante ressaltar que o novo conteúdo deve ser significativo e que o estudante manifeste 

disposição para aprender. Pois,  

 

[...] aqueles métodos que mais favorecem o desenvolvimento mental são os 

que levam o aluno a pensar, que o desafiam a ir sempre mais além. São, 

sobretudo, aqueles que o levam a começar um processo por meio de ações 

externas, socialmente compartilhadas, ações que irão, mediante o processo de 

internalização, transformando-se em ações mentais, (MOYSÉS, 1997, p. 45). 
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O professor deve mostrar-lhe que aquilo que ele aprenderá, tem e terá suma importância 

para o seu desenvolvimento de modo geral. O professor deverá identificar o conhecimento 

prévio do estudante para formar um plano de aula significativo e apto a intervenções e 

mudanças durante o ensino aprendizagem. Porém, de acordo com Vizolli (2008, p. 371), “[...] 

muitos dos professores que ensinam matemática têm dificuldades em identificar os 

conhecimentos que os alunos possuem e a forma como os utilizam para solucionar problemas, 

assim como em aproveitar estes conhecimentos para propor atividades de sala de aula. 

Pensando na afirmação de Vizolli (2008), pode-se propor um ensino de matemática 

diferenciado e interdisciplinar. Primeiramente, como seria diferenciada? Utilizando Histórias 

em Quadrinhos! Pois, “as histórias em quadrinhos seduzem os leitores, proporcionando uma 

leitura prazerosa e espontânea” (TONON, 2009, p. 72) 

Marino e Santos (2015) nos apontam que, dependendo do contexto escolhido para 

apresentação de uma história em quadrinho especifica, a mesma pode contribuir desde o ensino 

da própria língua materna, no caso a língua portuguesa, passando por tradução de outras línguas, 

navegando pelas áreas das ciências, incluindo a matemática. Cedro e Cavalcante (2016, p. 341) 

afirmam que “as histórias em quadrinhos podem contribuir tanto para o desenvolvimento de 

habilidades artísticas quanto para o domínio da linguagem”. 

A proposta de utilizar a História em Quadrinhos, visa também auxiliar na aprendizagem 

e potencializar o raciocínio lógico dos estudantes. Sobre isso, Vergueiro (2010) ressalta, 

 

sendo uma narrativa com linguagem fixa, a constituição de uma história em 

quadrinhos implica na seleção de momentos-chave de história para utilização 

expressa na narrativa gráfica, deixando-se outros momentos a cargo da 

imaginação do leitor. Desta forma, os estudantes, pela leitura de quadrinhos, 

são constantemente instados a exercitar o seu pensamento, complementando 

em sua mente os momentos que não foram expressos graficamente, desta 

forma desenvolvendo o pensamento lógico. 

 

Nesse sentido, nos orienta a ir além na utilização das Histórias em Quadrinhos, ele nos 

dá uma dica importantíssima, que é o uso da imaginação dos próprios leitores e também o 

desenvolvimento do artista que há em cada um de nós, podendo com isso, criar histórias e 

transforma-las em Histórias em Quadrinhos.  

Para D’Ambrósio (2015), há de se procurar trazer uma nova visão da Matemática, uma 

visão mais social e política, onde as atividades humanas são determinadas sócio culturalmente 

pelo contexto em que são realizadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
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Neste primeiro momento, na abertura do ano letivo de 2018, observamos as aulas de 

dois professores de matemática da escola pesquisada. Notamos que não há nenhuma menção 

durante a apresentação das aulas do objeto de estudo dessa pesquisa, as Histórias em 

Quadrinhos (HQ). Depois dessas observações, convidados os professores a participar de uma 

formação. Os mesmos aceitaram e a primeira etapa do trabalho está sendo realizada desde o 

mês de março, mensalmente nos reunimos na perspectiva de socializarmos conhecimentos 

referentes a utilização das Histórias em Quadrinhos na sala de aula. Chegamos à metade de uma 

formação com carga horária de 60h de duração, onde estamos trabalhando as HQ e a escola, 

HQ e a mídia como parceira da pedagogia e do currículo, a linguagem dos quadrinhos, a arte 

dos quadrinhos, as tiras em quadrinhos, as charges e os cartuns e a literatura em quadrinhos. 

Iniciamos também as análises dos livros didáticos utilizados pelos alunos e professores. 

A perspectiva é que para o início do ano letivo de 2019, realizaremos as entrevistas com os 

alunos e aos professores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho encontra-se em fase de construção, no contexto das Histórias em 

Quadrinhos, a revistas e livros que os trazem, são de fácil acesso. Entende-se que o professor 

deve saber selecionar esse material e aplicá-lo da melhor forma possível. No tocante a literatura 

relacionada as Histórias em Quadrinhos, observa-se que ao se trabalhar com esse tipo de 

material, é encontrado em seu bojo a interdisciplinaridade.  

E para se falar em interdisciplinaridade, há o apoio em Fazenda (2012, p. 34), com a 

visão de que o professor revise sua prática, busque se reencontrar, aplicando suas habilidades 

no prazer de ensina e do aprender. Para isso, a interdisciplinaridade proposta pela autora 

supracitada deve ser entendida “como atitude de ousadia e buscando frente ao conhecimento, 

cabendo pensar aspectos que envolvem a cultura do lugar onde se formam professores. 
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RESUMO: As propriedades agrícolas, como um todo, precisam de caminhos que possibilitem 

a intensificação do uso das terras e aumentem o desenvolvimento sustentável dos complexos 

produtivos agrícolas, com melhoria de faturamento. Dentre as formas de intensificação 

possíveis, está a adubação dos pastos, junto a propósitos de potencializar de maneira racional o 

uso de terras, da mão- de-obra e da infraestrutura, reduzir despesas, diluir riscos e agrupar valor 

a mercancias agropecuárias, através de benefícios e recursos, que a técnica de adubação leva 

para atividade. Foi avaliado a resposta das espécies forrageiras Brachiaria brizantha cv. 

Marandu, Andropogon gayanus cv. Planaltina e Panicum maximum cv. BRS Miyage a 

diferentes doses de P (0, 25, 50, 75 e 100% de P) em solução nutritiva, combinados em esquema 

fatorial totalizando 15 tratamentos. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 

casualizados, com quatro repetições, e os tratamentos aplicados em vasos de 5.5 cm3. Não foi 

verificada diferença significativa a nível de 5% de probabilidade para fator tratamentos. 

Entretanto o fator cultivares apresentou diferença estatística entre a capinera Panicum maximum 

cv. Miyage e Andropogon gayanus cv. Planaltina, onde a cv. Miyage se destacou com maior 

produção em massa seca. Entretanto a cv. Miyage se mostrou estatisticamente semelhante a 

capinera Brachiaria brizantha cv. Marandu, assim como a cultivar marandu com relação a cv. 

planaltina. Conclui-se que as três forrageiras avaliadas apresentaram desenvolvimento 

semelhante entre si. 

 

Palavras-chave: Brachiaria brizantha cv. Marandu, Andropogon gayanus cv. Planaltina, 

Panicum maximum cv. BRS Zuri, Recuperação de pastagens degradadas, Desenvolvimento 

sustentável. 

 

INTRODUÇÃO  

No agronegócio brasileiro a pecuária bovina destaca-se como segmento de grande 

potencial na geração de divisas financeiras ao país. Porém historicamente a pecuária brasileira 

foi caracterizada como marginal, extensiva, onde até o final da década de 60 era usada por 

grandes latifundiários nas questões de reforma agrária, predominava um sistema de produção 

extrativista, sobre pastagens nativas, sem preocupação com investimentos e adoção de 

tecnologia. 

A pecuária bovina enfrenta problemas no sistema de produção a pasto, devido boa parte 

de nossas pastagens estarem degradadas. Consequentemente, apesar da liderança no mercado 
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de exportação, os índices zootécnicos da pecuária de corte demonstram baixa produtividade, 

devido a índices reprodutivos e abate de animais tardiamente.  

Com isso, a reforma de pastagens torna-se rotina nos principais ambientes de produção 

pecuários. Contudo, altos custos de produção, estacionalidade na oferta de produto, 

dependência de mercado estrangeiro para compra de insumos e dos atravessadores para venda 

da matéria prima determinaram uma modificação no perfil do produtor e das propriedades 

rurais, que gradativamente, têm-se caracterizado como empresas do agronegócio e os 

produtores como empresários. Esse novo perfil demonstra maior organização dos integrantes 

deste sistema produtivo à busca de alternativas para aperfeiçoar a produção, diminuir custos e 

aumentar os lucros (MORAES,1993). 

Produzir bovinos a pasto de forma eficiente e competitiva requer conhecimentos sobre 

o sistema de produção e resultados obtidos através da utilização de técnicas que demonstram 

melhor relação custo/beneficio do que as conduzidas atualmente.  

Nesse sentido, este trabalho visou identificar espécies forrageiras mais eficientes em 

absorção de fósforo (P), visando a melhor relação custo/benefício na reforma de pastagens e 

menores custos de produção de bovinos à pasto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O experimento foi conduzido em ambiente protegido no Instituto Federal de Mato 

Grosso – IFMT Campus Confresa, localizada nas coordenadas geográficas 10º39’40’’ S e 

51º33’11’’ W, altitude de 230 m. O clima da região é, segundo a caracterização de Köeppen, 

do tipo Aw, tropical com estação seca de inverno (junho a agosto) e verão chuvoso (dezembro 

a fevereiro). As unidades experimentais do ensaio foram compostas por vasos de 5,5 dm3 

preenchidos com substrato inerte e com baixa CTC (areia de rio de granulometria média) e 

lavada com agua deionizada para expulsar os elementos fertilizantes e garantir a uniformidade 

entre as unidades experimentais. 

 

Tratamentos e delineamento experimental 

Buscou-se testar a resposta das espécies forrageiras Brachiaria brizantha cv. Marandu, 

Andropogon gayanus cv. Planaltina e Panicum maximum cv. BRS Miyage a diferentes doses 

de P (0, 25, 50, 75 e 100% de P) em solução nutritiva, combinados em esquema fatorial 

totalizando 15 tratamentos. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 

casualisado, com quatro repetições, e os tratamentos aplicados em vasos de 5.5 cm3. 
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Foi realizada a lavagem da areia utilizada como substrato, e que em cujos vasos foram 

implementados os tratamentos utilizados no experimento conforme critérios previstos em 

Hoagland e Arnon (1950). Os vasos foram preenchidos com areia de rio lavada de 

granulometria mediana e estes submetidos diariamente a saturação com água deionizada, de 

modo a promover o escorrimento e remoção de elementos nutrientes do substrato. Após o 

preparo do substrato, foi incorporado ao volume de solo a quantidade de P correspondente a 

cada tratamento, juntamente com os demais nutrientes conforme critérios previstos em 

Hoagland e Arnon (1950).  

Após, foram semeadas as espécies forrageiras nas unidades experimentais, com 

posterior desbaste, com seleção de cinco plantas por vaso. No decorrer do ensaio, foram 

promovidas irrigações todos dias até a capacidade de campo, ocasião na qual ocorria a reposição 

nutricional de acordo com os tratamentos previstos. 

 

Avaliações 

Aos 60 dias, foi promovido um corte raso a três centímetros do solo, e o material 

vegetal resultante seco em estufa de circulação de ar à 60 ºC até massa constante, medida em 

balança analítica com precisão de 0,01 g. A massa de matéria seca por área foi estimada 

indiretamente pela multiplicação da massa de matéria seca por planta e a área do vaso 

correspondente. 

 

RESULTADOS 

A avaliação do presente trabalho nos permite interpretar que não foi verificada diferença 

estatística significativa a nível de 5% de probabilidade para o teste de tukey com relação ao 

fator tratamentos (diferentes doses de fosforo em solução nutritiva) nas doses de 100%(1), 

75%(2), 50%(3), 25%(4), 0%(5) como mostra a tabela 1. 

Entretanto ao submeter o fator cultivares ao teste de tukey ao nível de 5% de 

probabilidade foi possível verificar diferença estatística entre a capinera Panicum maximum cv. 

Miyage e Andropogon gayanus cv. Planaltina, onde a cv. Miyage se destacou com maior 

produção em massa seca. Entretanto a cv. Miyage se mostrou estatisticamente semelhante a 

capinera Brachiaria brizantha cv. Marandu, assim como a cultivar marandu com relação a cv. 

planaltina. 

 

 

Tabela 1 – Resultado do teste de tukey para os tratamentos 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

 Teste Tukey para a FV TRATAMENTO 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

DMS: 1,57409706668972 NMS: 0,05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Média harmônica do número de repetições (r): 12 

Erro padrão: 0,391605905452389 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tratamentos Médias Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 0.766667 a1  

3 0.845833 a1  

2 0.862500 a1  

4 1.368333 a1  

5 1.515000 a1  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gráfico 1 - Produção em MS da parte aérea aos 60 D.A.S 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que as três forrageiras avaliadas sob diferentes doses de fósforo em solução 

nutritiva apresentaram desenvolvimento semelhante entre si, não sofrendo influência 

significativa das diferentes doses de fósforo em solução nutritiva. 
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