
Colégio Pedro II - Campus Realengo II 
PROGRAMAÇÃO VII FEIRA DE CIÊNCIAS 

26 de outubro de 2019 
 
 
7h-8h: Arrumação dos trabalhos 
 
8h-9h: Cerimônia de abertura (participação de alunos e responsáveis) 

Fala de boas vindas 
Pelotão da Bandeira 
Fala da Direção 
Premiação do aluno Matheus Coutinho - medalhista da Olimpíada Brasileira de Biologia 

 
 
9h-10h40: Apresentação dos trabalhos do Ensino Fundamental 

 
6o ano  
Local - salas do bloco A 
 
7o ano 
Local - espaço ao redor do Centro       
Ecumênico 

 
8o ano  
Local - salas do bloco B 
 
9o ano 
Local - salas do bloco A 

 
11h-13h: Oficinas e palestras (inscrições no dia do evento - local a ser divulgado) 
 
Oficinas e palestras no BLOCO C 
 
11h-12h30: Cine Debate: Period - Absorvendo o tabu  

Após a exibição do curta-metragem ganhador do Oscar de 2019, de apenas 26 minutos, o cineclube irá                 
mediar um debate sobre o filme. A produção aborda a menstruação no contexto das mulheres indianas                
e os problemas decorrentes do fato de apenas 10% das mulheres na Índia ter acesso aos absorventes. 
Permitida a participação dos responsáveis. 
Local - Auditório 40 vagas 
 

11h-12h:  Spa Day: oficina de confecção de cosméticos naturais.  
As alunas Luana Charbel, Ester Praxedes, Julia Vieira e Pamela Ferreira -ensinarão como produzir              
esfoliante de café, máscara de argila, hidratante labial, hidratante facial e tônico de babosa para a pele. 
Local - Laboratório de Química 20 vagas 
 

11h-12h/12h-13h: Exposição Interativa sobre Recifes de Coral 
O clube de aquarismo, coordenado pelo professor Leandro Varanda, irá abordar de forma interativa a               
importância dos corais e os impactos relacionados aos desequilíbrios ambientais. 
Local - Laboratório de Biologia 20 vagas em cada sessão 
 

11h-12h: Oficina de Horta Orgânica em pequenos espaços 
O grupo de voluntários da Igreja Messiânica irá ensinar como iniciar um horta em pequenos espaços,                

sem utilização de pesticidas ou outros insumos não naturais. 
Local - Laboratório de Física 20 vagas 

 



11h-12h: Oficina de Ciência Forense 
Os Biólogos da Polícia Civil Carolina Maués e André Machado irão expor algumas metodologias              
empregadas para a coleta e interpretação de evidências criminais. 
Indicado para maiores de 14 anos. Permitida a participação dos responsáveis. 
Local -Sala 1 (térreo - corredor dos laboratórios) 30 vagas 
 

11h-12h: Projeção do Céu com o programa Stellarium 
O professor André Tato irá simular o céu através do programa. O Stellarium mostra um céu realista em                  
três dimensões, da forma como você o vê a olho nu, com um binóculo ou com um telescópio. 
Permitida a participação dos responsáveis. 
Local - Sala de música (andar superior) 30 vagas 

 
11h-13h: Exposição das pesquisas realizadas pelos alunos participantes do PROVOC 

O Programa de Vocação Científica (Provoc) da Fiocruz é uma proposta educacional de Iniciação              
Científica (IC) na área da saúde para jovens que cursam o nível médio de ensino. Você poderá saber                  
mais sobre o programa, como se candidatar e o trabalho de cada aluno. 
Permitida a participação dos responsáveis. 
Local Mediateca de Francês  

 
 
11h-12h: Palestra: Os primeiros passos no mundo da robótica. AS/Os estudantes Eduardo Marques, Layo              
Brum  e Maria Clara apresentarão o projeto de robótica desenvolvido no Campus, seus métodos e produtos. 
 
Oficina no BLOCO D 
 
11h-12h e 12h-13h: Oficina de Biscuit 
A Professora Larissa, especialista em material didático adaptável, ensinará a fazer modelos biológicos             
utilizando a argila fria, o biscuit. 

Local - Laboratório de Ciências 15 vagas em cada sessão 
 
 

Oficinas no Refeitório 
 
11h-12h30: Oficina de reaproveitamento de alimentos 

A nutricionista Alini Naspolini ensinará receitas para a utilização integral dos alimentos, evitando o              
desperdício e aumentando o teor de vitaminas e minerais na dieta. 

20 vagas 
 
11h-12h30: Oficina de pão 

A professora Danielle ensinará uma receita básica de pão, além de abordar a importância da escolha                
consciente dos ingredientes para a manutenção da saúde. 

20 vagas 
 
Mesa redonda no Bosque 
 
11h-12h: A vida universitária de ex-estudantes do Campus Realengo II 

As/os estudantes Glauber Lima (Medicina, 4° período - UNIRIO), Sara Castro (Medicina, 2° período -               
Unirio), Samantha Reis (Veterinária, 2° período - Uff), Cristina Gonçalves (Biologia, 2° período - UERJ)               
e Yasmin Carraro (Biologia, 2° período - UERJ) falarão sobre suas experiências como universitários e               
responderão perguntas da platéia.  
Permitida a participação dos responsáveis. 
30 vagas 



 
  



 
TRABALHOS FEIRA DE CIÊNCIAS – TEMAS DOS TRABALHOS 
 
601 - Universo 
Big Bang 
Eclipse solar 
Eclipse lunar 
translação da Terra e as estações do ano 
Rotação da Terra, dias e noites 
Tábua de marés 
 
606 - Solo 
Terrário 
Formação do solo (intemperismo e erosão) 
Horizontes do solo 
tipos de solo 
Solo e saúde – doenças como amarelão 
 
602 Rochas 
Rochas magmáticas – vulcão 
Fósseis – formação e importância 
Como se formam as rochas metamórficas 
Ciclo das Rochas 
 
 
604 Água 
Tensão superficial 
Mudanças de estado físico 
Água nos seres vivos 
Ciclo da água (maquete) 
Densidade da água 
 
603 Desequilíbrios ambientais 
Efeito estufa 
Poluição das água/doenças 
Destruição da camada de ozônio 
chuva ácida 
Derramamento de petróleo 
 
 
701 
- Pintura artesanal com pigmentos naturais: 
- Embalagem artesanias para presentes, utilizando material reaproveitado 
- Absorvente ecológico 
- Customização de camisetas e calças usadas 
 
702 
- Bijuterias com sementes e outros materiais biológicos 
- Brechó de roupas, sapatos e bolsas 
- Artesanato com reaproveitamento de vidro, alumínio e tecido 
- Marcenaria com material reaproveitado 
 



703 
- Venda e troca de livros usados 
- Aproveitamento integral dos alimentos (culinária) 
- Plantas alimentícias não convencionais (PANCs) 
- Produtos de limpeza caseiros 
 
704 
- Feirinha de orgânicos 
- Embalagens ecológicas (alternativas aos descartáveis de plástico) 
- Produtos de higiene e beleza veganos e cruelty-free 
- Correio da gentileza com cartões decorados de papel reciclado ou reaproveitado 
 
705 
Culinária vegana 
- Compostagem 
- Reciclagem de papel 
- Bolsas e sacolas reutilizáveis 
 
HORTA ORGÂNICA 
701 – Eduardo César e Júlia 
702 – Ana Carolina, Carla e Laura 
703 – Ana Rosa e Nícolas 
704 – Fernanda Beatriz e Isadora 
705 – Artur e Hugo 
 
801: América do Norte 
A) Alimentação: Subnutrição e desnutrição X Obesidade (causas científicas, políticas e econômicas e doenças              
associadas) 
B) Condições de saneamento ambiental e doenças associadas 
C) Expansão agropecuária e da extração de recursos minerais e energéticos e consequências socioambientais              
(menos para a América Central) 
 
801: América do Norte 
D) Mudanças climáticas e efeitos socioambientais 
E) Migrações forçadas para e nas Américas 
F) Desigualdades na produção (entre pequenos e grandes produtores) e na distribuição de alimentos (como se                
dá o acesso a eles 
 
802: África Central, Oriental e Meridional/do Sul 
A) Alimentação: Subnutrição e desnutrição X Obesidade (causas científicas, políticas e econômicas e doenças              
associadas) 
B) Condições de saneamento ambiental e doenças associadas 
C) Agricultura e mudanças climáticas 
 
802: África Central, Oriental e Meridional/do Sul 
D) Campos de refugiados (condições, serviços básicos, problemas) 
E) Migrações forçadas (causas e destinos →associar às questões climáticas e à produção de alimentos) 
F) Formas de ajuda, entraves associados e soluções/caminhos possíveis 
 
 
 
803: África Setentrional/do Norte e África Ocidental 



A) Alimentação: Subnutrição e desnutrição X Obesidade (causas científicas, políticas e econômicas e doenças              
associadas) 
B) Condições de saneamento ambiental e doenças associadas 
C) Agricultura e mudanças climáticas 
 
803: África Setentrional/do Norte e África Ocidental 
D) Campos de refugiados (condições, serviços básicos, problemas) 
E) Migrações forçadas (causas e destinos →associar às questões climáticas e à produção de alimentos) 
F) Formas de ajuda, entraves associados e soluções/caminhos possíveis 
804: América Central 
A) Alimentação: Subnutrição e desnutrição X Obesidade (causas científicas, políticas e econômicas e doenças              
associadas) 
B) Condições de saneamento ambiental e doenças associadas 
C) Expansão agropecuária e da extração de recursos minerais e energéticos e consequências socioambientais              
(menos para a América Central) 
 
804: América Central 
D) Mudanças climáticas e efeitos socioambientais 
E) Migrações forçadas para e nas Américas 
F) Desigualdades na produção (entre pequenos e grandes produtores) e na distribuição de alimentos (como se                
dá o acesso a eles) 
 
806: América do Sul 
A) Alimentação: Subnutrição e desnutrição X Obesidade (causas científicas, políticas e econômicas e doenças              
associadas) 
B) Condições de saneamento ambiental e doenças associadas 
C) Agricultura e mudanças climáticas 
 
806: América do Sul 
D) Campos de refugiados (condições, serviços básicos, problemas) 
E) Migrações forçadas (causas e destinos →associar às questões climáticas e à produção de alimentos) 
F) Formas de ajuda, entraves associados e soluções/caminhos possíveis 
 
NONO ANO: Todas as turmas abordarão o tema Agrotóxicos. 
 
 


