
 
A árvore 

 

A árvore vive em
 nós, gênese e lógica; 

A árvore de todas as árvores; 

A árvore da vida, a árvore legião, 

N
a floresta em

 que som
os todos irm

ãos. 

E se o som
os, em

 seiva e lenho, 

É porque Ela nos une no nosso nom
e, 

Inscreve em
 nós a planta, o fenôm

eno 

D
a flor, do fruto... D

o em
brião ao oxigênio. 

M
ais que fotossíntese, Ela é a foto, 

O
 álbum

 em
 que no tem

po repousam
, 

Em
 copa, todos os nossos antepassados. 

A árvore quer de nós, cultivo e reverência: 

A noção de que sem
 Ela a nossa existência 

N
ão teria futuro, nem

 m
oldura ou passado. 

Luiz M
artins da Silva 

    



Sem
ana de Ciências e M

atem
ática 2019 – Colégio de Aplicação João XXIII – 20 a 24 de agosto 

SUSTENTABILIDADE 
Program

ação – Ensino Fundam
ental I – 20 a 23 de agosto 

 
1º ano 

2º ano 
3º ano 

4ºano 
5º ano 

Terça (20/08) 

Visita ao Centro de Ciências 
(todas as turm

as) 

M
ostra de trabalhos 

2A/B/C 
Vídeo em

 sala de aula 
2C  

M
ostra de trabalhos - Histórias 

infantis e M
atem

ática - Profª 
Cida Cohn 

14:40 – Cam
peonato de fatos 

(Profs Ana Cristina Santos e 
Carolina Gasparete) 

 

“Brincando com
 estim

ativas” 
Profª. Deniele Batista 

 
 

Quarta (21/08) 

O
ficina: Plantio de Horta 

(Profs Coordenadoras de 
turm

a) 1A e 1C 

M
ostra de trabalhos 

2A/B/C 
Vídeo em

 sala de aula 
2B  

M
ostra de trabalhos - Histórias 

infantis e M
atem

ática - Profª 
Cida Cohn 

3C 
Visita ao Jardim

 Botânico 
(processos e relações 

ecológicas) 

"Pasta M
ágica" – Profª. 

Am
anda 
 

Visita ao Centro de Ciências 
(todas as turm

as) - Profs 
Izabelle e Rogéria 

Quinta (22/08) 

O
ficina: Plantio de Horta 

(Profs C
oordenadoras de turm

a) 
1B e 1D 

Visita ao Centro de Ciências 
(todas as turm

as) - Profs Cida e 
Bia  

M
ostra de trabalhos - Histórias 

infantis e M
atem

ática - Profª 
Cida Cohn 

3B 
Visita ao Jardim

 Botânico 
(processos e relações 

ecológicas) 

13:50-16:30 
O

ficina “Circuito científico: 
integrando robótica e ciências” 

Profª. Deniele Batista 
Laboratório de Ciências 

 
"Pasta M

ágica" – Profª. 
Am

anda 

Palestra “Anim
ais da floresta 

atlântica”, com
 o Prof. Pedro 

Nobre (com
 foco na questão da 
onça) 

 

Sexta (23/08) 

M
ostra de trabalhos 1A, 1B, 1C 
e 1D - exposição corredor 

 

3A 
Visita ao Jardim

 Botânico 
(processos e relações 

ecológicas) 
 

15:50 – Cam
peonato de fatos 

(Profs Ana Cristina Santos e 
Carolina Gasparete) 

Visita ao Centro de Ciências 
(todas as turm

as) - Profs 
Deniele e Am

anda 

O
ficina de Geogebra 

(Profª Izabelle e bolsista 
Eduardo) 

Sala de Inform
ática 

 

* Todas as atividades descritas ocorrerão à tarde, no período de aulas dos alunos 
* Atividades extras:  
14/08 (3º ano). O

ficina: “Anim
ais vertebrados e invertebrados”, com

 a ex Profª do CAp, Regina M
artoni. Coord Prof Luka Carvalho 

     



Sem
ana de Ciências e M

atem
ática 2019 – Colégio de Aplicação João XXIII – 20 a 24 de agosto 

SUSTENTABILIDADE 
Program

ação – Ensino Fundam
ental II – 20 a 23 de agosto 

 
6º ano 

7º ano 
8º ano 

9ºano 
Terça (20/08) 

07:30-11:30 
Visita ao Centro de ciências (todas as 

turm
as) 

Profs M
arcia Hara e Claudia 

 
13:30-16:30 

O
ficina Recipatinhas (org 2º ano A - EM

)  
Participação voluntária de alunos do 6º e 

7º anos – Antigo Centro de Ciências – 
Profª M

arcia Hara 

Lançam
ento de foguetes (dem

onstração dos 
alunos do 1º EM

 para o EF II) # 
Coord profª Alina (física) + profs do horário 

Pátio antigo Centro de Ciências 
07:10-07:40 (7A) 
07:40-08:10 (7B) 
08:10-08:40 (7C) 

 
13:30-16:30 

O
ficina Recipatinhas (O

rg 2º ano A - EM
) 

Participação voluntária de alunos do 6º e 7º 
anos – Antigo Centro de Ciências – Profª 

M
arcia Hara 

Lançam
ento de foguetes (dem

onstração 
dos alunos do 1º EM

 para o EF II) # 
Coord profª Alina (física) + profs do horário 

Pátio antigo Centro de Ciências 
08:40-09:10 – 8C 
10:10-10:40 - 8B 
11:00-11:40 – 8ª 

07:30-11:30 
9C – Visita ao Jardim

 Botânico 
(Socioam

bientalism
o). Profª Erica Dias 
 

10:00-10:50 - 9B/10:50-11:40 - 9A 
O

FICINA: Criptografia 
Prof Leonardo José 

Quarta (21/08) 
7h10 e 8h50 

O
FICINA: O

rigam
i 

Profª Claudia 

07:30-11:30 
7B – Visita ao Jardim

 Botânico 
(“Diversidade vegetal e etnobotânica” ) - 

Profª Tham
iris 

 
10h-11:40 

FILM
E: O

 Jogo da Im
itação 

Profs Leonardo José M
árcia Lem

os 

Quinta (22/08) 
8:00-09:40 

Escape gam
e – Profs M

árcia Hara e Claudia 
 

10:00-11:40 
Palestra: “Anim

ais selvagens em
 áreas 

urbanas” com
 prof Pedro N

obre sobre a 
onça do JB - Profªs M

arcia Hara e Claudia 
 

19:00-20:00 
O

ficina: “Plantas Alim
entícias N

ão 
Convencionais – PAN

C
s” (pais do 6º ano e 

profs do C
A

p - Profª M
arcia H

ara) 

07:30-11:30 
7C

 – Visita ao Jardim
 Botânico 

(“D
iversidade vegetal e etnobotânica”) - 

Profª Tham
iris 

 

7:10-8:00 - 9C 
O

ficina de Criptografia 
 

08:50-09:40 - 9A 
10:00-10:50 - 9C 
10:50-11:40 - 9B 

Jogo “Na trilha da energia”: form
as de 

produção de energia elétrica e seus 
im

pactos socioam
bientais (projeto de 

extensão Ciência Lúdica) - Profª Erica 
Dias 

Sexta (23/08) 
Lançam

ento de foguetes (dem
onstração 

dos alunos do 1º EM
 para o EF II) # 

Coord profª Alina (física) + profs do horário 
Pátio antigo Centro de Ciências 

07:10-07:40 - 6A 
07:40-08:10 - 6B 
08:10-08:40 - 6C 

 
10:00-11:40 
Escape gam

e 
Profª M

arcia Hara e Claudia 

07:30-11:30 
7A – Visita ao Jardim

 Botânico 
(“Diversidade vegetal e etnobotânica”) - 

Profª Tham
iris 

 

Lançam
ento de foguetes 

(dem
onstração dos alunos do 1º EM

 
para o EF II) # 

Coord profª Alina (física) + profs do 
horário 

Pátio antigo Centro de Ciências 
08:40-09:10 - 9A 
10:10-10:40 - 9B 
11:00-11:40 - 9C 

# O
s professores do horário correspondente deverão encam

inhar os alunos para a observação do lançam
ento dos foguetes, retornando às salas de aulas tão logo as apresentações se encerrem

, m
esm

o que não tenha sido consum
ido 

todo o tem
po previsto.  

* Atividades extras:  
14/08 – 10:00-11:40 (8º ano). O

ficina: “Reaproveitam
ento do óleo de cozinha na fabricação de sabão artesanal”, com

 Flávia Ribas (convidada) – Coord Profª Fernanda Bassoli 
14/08 – 13:00-14:30 (8º ano). O

ficina: “Com
o criar um

 cosm
ético sustentável e por que evitar o uso de cosm

éticos quím
icos!”, com

 Adriana Assis (convidada) – Coord Profª Fernanda Bassoli 



Sem
ana de Ciências e M

atem
ática 2019 – Colégio de Aplicação João XXIII – 20 a 24 de agosto 

SUSTENTABILIDADE 
Program

ação – Ensino M
édio (Regular/EJA) – 20 a 23 de agosto 

 
1º ano 

2º ano 
3º ano 

Terça (20/08) 
M

inistração do evento “lançam
ento de foguetes” 

para o EF-II  - Turm
a 1B

# 
Profª Alina – todo o período da m

anhã, seguindo 
cronogram

a disponível na tabela “Program
ação 

Ensino Fundam
ental II” 

 
EJA: 19:00 – Visitação ao Centro de Ciências – todas 

as turm
as – Profª Fabiana Andrade + professores das 

áreas afins atuantes nas turm
as) 

 
 

Quarta (21/08) 

 
 

O
ficina: “Reaproveitam

ento do óleo de cozinha na fabricação 
de sabão artesanal” (convidada Flávia Ribas) + 

O
ficina: fabricação de cosm

éticos (residentes Priscila e Ana 
Carolina) – Profª Fabiana Andrade 

10:00-11:40/3A (m
eia turm

a em
 cada oficina) 

11:45-13:15/3B (m
eia turm

a em
 cada oficina) 

 
EJA 

19:00-20:30 – O
ficina: “Reaproveitam

ento do óleo de cozinha 
na fabricação de sabão artesanal” (convidada Flávia Ribas) – 

Profª Tham
iris Dornelas 

Quinta (22/08) 

08:00-09:40 
Palestra “Geração, im

pactos e reciclagem
 do óleo 

vegetal usado” – Renato Lopes e Igor Salgado (O
NG 

ABAN) (todas as 3 turm
as) – Profª Cam

ila Rabello 
 

10:00-11:40 
Palestra “O

 im
pacto am

biental do descarte 
incorreto do lixo eletrônico” - Thiago Cunha (E-

am
biental) 

Prof Alysson 
 

Alteração de data! 
EJA: O

ficina de Plantas Alim
entícias Não 

Convencionais – PANCs (convidado Thiago da 
Silva Novato). Profª M

arcia Hara + professores 
das áreas afins atuantes nas turm

as 
19:00-20:00  

O
ficina: “Reaproveitam

ento do óleo de cozinha na fabricação 
de sabão artesanal” (convidada Flávia Ribas) + 

O
ficina: fabricação de cosm

éticos (residentes Priscila e Ana 
Carolina) 

10:00-11:40/3C (m
eia turm

a em
 cada oficina) 

Sexta (23/08) 
M

inistração do evento “lançam
ento de foguetes” 

para o EF-II # - Turm
a 1C 

Profª Alina – todo o período da m
anhã, seguindo 

cronogram
a disponível na tabela “Program

ação 
Ensino Fundam

ental II” 

10:00-11:40 
Palestra “Características das unidades de 

conservação am
biental: o caso Serra Negra da 

M
antiqueira (intersecção com

 o PCT)” 
Profs Claudete e Junior (NAE) 

 

# Nas atividades de lançam
ento dos foguetes, pequenos grupos de alunos, orientados pela Profª Alina, serão escalados para efetuar a dem

onstração aos alunos do EF-II, ausentando-se da sala de aula durante a 
atividade. Pedim

os a colaboração dos colegas no sentido de não agendarem
 atividades avaliativas para esses dias. 

* Atividades extras: 2º ano EM
 regular fará viagem

 à Serra Negra em
 27/08, que integrará ações do PCT e da Sem

ana de Ciências e M
atem

ática 



Sem
ana de Ciências e M

atem
ática 2019 – Colégio de Aplicação João XXIII – 20 a 24 de agosto 

SUSTENTABILIDADE 
Program

ação de Encerram
ento – 24/08/19, sábado, de 08h-12h 

1º ano 
O

ficina: TANGRAM
 na construção do pensam

ento geom
étrico (alunos e fam

iliares, 20 vagas) 
 Profª Tatiane Gonçalves M

oraez 
9:00/10:00 

10:00/11:00 
2º ano 

O
ficina educativa para prevenção e tratam

ento do excesso de peso (pais) 
Dra. Danielle Guedes Andrade Ezequiel – Profª Adjunta do Dep de Clínica M

édica da UFJF 
09:00-11:30 

3º ano 
O

ficina: Rum
m

ikub (alunos e fam
iliares) 

Profª Ana Cristina Santos 
9:00-11:00 

Local: O
ficina Literária 

4º ano 
Festival de Jogos de Raciocínio entre pais e filhos 

Profª Deniele Batista 
 

Jogo Projeto “Recicle: técnicas sustentáveis e troca de saberes” (pátio da escola) 
 

Feira de trocas e doações de brinquedos 
Profª. Am

anda 
5º ano 

M
ostra de trabalhos (Caixa de Jogos do 5º ano) 

 “II Café com
 Núm

eros” (lanche com
partilhado e atividades com

 os  jogos) 
6º EF ao 3º EM

 
M

ostra de trabalhos 
09h-11h 

Q
uadra do CAp 

OUTRAS ATIVIDADES 
Prem

iação da aluna Laysa Gerhein – Vencedora do Concurso para escolha da identidade visual da Sem
ana 

 
O

ficina de fabricação de sabão para pais (inscrições na hora, lim
ite de vagas) – TAE Licia Fajardo – Laboratório de Ciências 

 
Prem

iação da aluna vencedora do Projeto Grana Verde 
 

Feira de Produtos de Agricultura Fam
iliar 

 


