
EEEP Monsenhor Luís Ximenes Freire realiza V Feira de Ciências e Cultura no
município de Santa Quitéria - Ce

Segunda, 03 de agosto de 2015, 08:43.

Finalizando o primeiro semestre escolar e contribuindo culturalmente com o aprendizado de

seus discentes a EEEP Monsenhor Luís Ximenes Freire trouxe aos jovens protagonistas de seu

município a V Feira de Ciências e Cultura,  que teve a participação ativa dos representantes da

CREDE 7 Wilclei  Lino (Superintendente Escolar)  e Wesley (Assessor Pedagógico),  da Diretora

Escolar (Gisela Araújo)  e  de toda a Comunidade Escolar.  Foi no dia  dois de Julho, na quadra

esportiva da EEEP que a feira foi realizada pelas mãos protagonistas dos alunos, que recepcionaram

os visitantes, e apresentarem seus projetos a todo público presente no evento. A feira deste ano

alcançou  abrangência  de  vinte  e  oito  projetos  inscritos,  vinte  e  sete  educadores  orientadores

envolvidos em cinco áreas do conhecimento.

A cada ano a escola busca superar-se em suas atividades no âmbito educacional e nessa edição não
foi diferente.  Tivemos, além do brilho que envolve uma feira científica, apresentações culturais
desenvolvidas  pelos  próprios  estudantes  como:  Desfiles  da  mais  bela  Caipira,  Rainha  e  Casais
Juninos.
A dedicação do corpo escolar retrata o sucesso da feira, renovando a confiança nos líderes por uma



educação  de  excelência,  visando  a  formação  dos

jovens para alçar voos mais altos.

PROJETOS INSCRITOS:
1. As Curiosidades da Fitoterapia
2. Água: um bem precioso da humanidade
3. Maus-tratos a animais
4. A pura realidade da Água (Meio ambiente: O mal que se faz aqui se paga)
5. Piezoelétrico
6. Artesanato e reciclagem: Roupas, decoração de casas
7. 3 R's da Água
8. Casa inteligente (eficiente)
9. Consumidores bem-educados
10. Matemática: Aprendendo brincando
11. Krokodil: Droga Russa
12. APROÁGUA
13. Anabolizantes X Suplementos. Os benefícios e os malefícios de usá-los
14. E o aborto, será que é a melhor saída? Viva e deixe uma vida viver
15. Corrupção no ambiente escolar: Moldando a cultura de um país
16. E depois do positivo? A vida depois da descoberta
17. A construção da cidadania ou da marginalização
18. Direitos Humanos e a Redução da Maioridade Penal: Uma pesquisa de opinião pública em

Santa Quitéria - Ce
19. Canonização Popular X Canonização do Vaticano
20. Legislação trabalhista aplicada à saúde do trabalhador: a exploração do trabalho
21. Eutanásia: Desliga ou não desliga? Eis a questão
22. Educação física para idosos
23. Preconceito Linguístico: O que fazer para acabar?
24. Nomofobia: Um obstáculo mundial para a vida profissional
25. Musicoterapia: a música restaurando vidas



26. Netqueta: Como as pessoas se comprtam nas redes sociais?
27. A língua dos surdos
28. Robótica Educacional: Uma experiência construtiva

PROJETOS VENCEDORES:
PRIMEIROS LUGARES PROFESSORES ORIENTADORES

Casa inteligente (eficiente) Danilo alves

Anabolizantes X Suplementos. Os benefícios e 
os malefícios de usá-los

Christiane Viana

Corrupção no ambiente escolar: Moldando a 
cultura de um país

Mônica Gomes

Nomofobia: Um obstáculo mundial para a vida 
profissional

Anna Katarina Farias

Robótica Educacional: Uma experiência 
construtiva

Ana Eliza Mesquita

SEGUNDOS LUGARES PROFESSORES ORIENTADORES

Maus-tratos a animais Mônica Gomes

E o aborto, será que é a melhor saída? Viva e 
deixe uma vida viver

Quitéria Régia Tavares

A construção da cidadania ou da marginalização Antônio Carlos Pinto

Educação física para idosos Sérgio Pereira

TERCEIROS LUGARES PROFESSORES ORIENTADORES

Piezoelétrico Patrícia Soares

Consumidores bem-educados Fancisco de Assis Júnior

Eutanásia: Desliga ou não desliga? Eis a questão Benedito Edson Mendes

Netqueta:  Como  as  pessoas  se  comprtam  nas
redes sociais?

Raiane Santos


