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Feira do conhecimento

Nossa Escola promoveu, na quinta feira, 17/10/2018, uma feira de 

conhecimento que contou com a participação dos alunos do Ensino 

Médio - ETIM e Técnico. O evento contou com as seguintes 

apresentações:

- TCC’s da informática e projetos desenvolvidos utilizando arduíno 

na montagem de um braço robótico.

- A sala dos sentidos, em que as pessoas tinham seus olhos vendados 

e tocavam as coisas a fim de descobrir o que eram, além de 

experimentarem verduras e legumes produzidos pelos próprios 

alunos do Curso de Técnico em Agropecuária.

- Apresentações de Física, Química e Biologia no laboratório de 

química, que foi utilizado, inclusive, para apresentar os órgãos de 

bovinos e suínos, além de suas funções: fígado, coração, rim.

- Dinâmica de apresentação com o tema «Gentileza» e vídeo 

falando sobre «A Arte de ser leve» na sala 3 da Etec, atividade 

relacionada ao Projeto contido no PPG que fala sobre a educação a 

partir das ações gentis e da formação do indivíduo de modo integral.

- Visita aos animais (porco, coelho, bovinos e granjas...)

Vieram visitar nossa Instituição: Creches, diferentes escolas, pais, 

esposas e familiares dos estudantes da Instituição. Alguns alunos da 

Etec se dispuseram a trabalhar como Monitores e foram 

responsáveis pela recepção e acolhida do público que veio para visitar 

a Feira. Foi um momento de crescimento a todos ao colocar 

conhecimentos teóricos em prática e ao receber diferentes públicos 

com diferentes necessidades.



TCC de Informática - arduíno na montagem
de um braço robótico

A sala dos sentidos

Cartazes sobre o tema Gentileza



Apresentação de alguns órgãos dos bovinos

Público presente na Feira

Apresentações de Química e Física

Enfermagem e Informática
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