
 

Dia Mundial do Meio Ambiente 
Clara Sábato 

 

No dia 5 de junho de 1972 foi instituído pela ONU o 

Dia Mundial do Meio Ambiente. A ideia da criação 

dessa data surgiu a partir de uma conferência das 

Nações Unidas, que tinha como pauta de discussão a 

preocupação com o presente e o futuro da natureza e 

seus recursos naturais incessantemente exploradores 

pela humanidade. 

O principal objetivo da criação do Dia Mundial do 

Meio Ambiente foi alertar a população para os 

problemas ambientais, bem como para a necessidade 

de sua conservação. Desde então, a data é sempre 

relembrada em grande parte das escolas a fim de 

sensibilizaros estudantes e toda a comunidade 

escolarsobre o assunto. 

Na escola Alice Loureiro foi construído um grande 

mural com a participação ativa dos estudantes do 8º 

ano e com o apoio das pibidianas de Biologia. Os 

alunos contribuíram com palavras que remetem o 

cuidado com o meio ambiente escritas em tarjetas. 

Palavras como ‘pensamento crítico’, ‘reutilizar’ e 

‘reciclar’ espalharam-se no mural em torno do planeta 

Terra. Além das tarjetas, as mãos dos alunos foram 

colocadas com tinta em todo o mural, transmitindo a 

ideia de que todos devem fazer parte do cuidado com 

a natureza. 

 

"A responsabilidade social e a conservação ambiental 

significa um compromisso com a vida.” (João Bosco 

da Silva). 

 

No dia 28 de outubro de 2017 vai acontecer a Feira do 

Conhecimento, uma parceria das escolas de Viçosa 

com a UFV. A Feira acontece desde 2009 e faz parte 

da programação do Simpósio de Integração 

Acadêmica (SIA) da UFV e da Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia. O tema desse ano é “A 

matemática está em tudo” e vai reunir trabalhos das 

escolas públicas. Participe! 
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PUBLICAÇÃO DO PIBID BIOLOGIA DA ESCOLA ESTADUAL ALICE LOUREIRO 

Ano 1 - Viçosa (MG), Maio/Junho/Julho– 2017 - Número: 2 

 

 
Mural do Dia Do Meio Ambiente 

 

 
Integração dos alunos e Pibidianas na construção 

 
Participação dos alunos na construção do mural 
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ENCONTRO TELESSALAS 

Josiane Carvalho 

 

No dia 13 de junho aconteceu um encontro da Telessala 

da Escola Estadual Alice Loureiro com a professora 

Bruna Oliveira e quatro estudantes da Telessala da 

Estadual Dr. Raimundo Alves Torres(ESEDRAT). 

Discutimossobre a Metodologia do Projeto Telessala, 

realizamos a dinâmica do HAKA (ritual esportivo) e 

ainda, usufruímos deuma apresentação musical muito 

legal dos estudantes Juliano Mansueto e Yuri Ferreira. 

 

 
 

Alunos da Telessala das duas escolas 

 

TELESSALA: Educação Sexual 

No dia 6 de julho, a estudante de Enfermagem da 

Universidade Federal de Viçosa, Amanda Morais Polati, 

realizou um debate com os estudantes da Telessala sobre 

educação sexual e demais temas relacionados à saúde 

como doenças sexualmente transmissíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda Morais Polati 

 

 

 

 

 

Aconteceu na escola... 

FESTA JULINA DO ALICE 
Stella Maia de Faria 

 

 
Festa Junina  

 

No dia 15 de julho aconteceu uma linda festa 

julina na E. E. Alice Loureiro. O tema proposto 

na contramão de tudo o que se vê foi o 

tradicionalismo e o resgate da tradição. A decisão 

pelo tema foi coletiva, votado em reunião, o que 

confere um caráter democrático e justo na 

realização de projetos interdisciplinares. Na festa, 

apresentações de dança, teatro e a venda de 

comidas exclusivamente típicas garantiram a 

fidedignidade do evento. Professores, 

funcionários e direção caíram na dança e se 

envolveram de alma e coração para que a festa 

fosse como foi: linda! Essa é uma pequena 

amostra de nosso potencial criador e da cultura 

local feita pela escola Alice Loureiro. 
 

 
Alunos na festa 

 

 
Quadrilha 
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ALICE EM AÇÃO 
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Gincana do Alice 
Pilar Mateos 

 

 
Alunos representantes de cada equipe preparados 

para a realização do desafio de biologia. 

 

No dia 06 de maio aconteceu mais uma 

vez a Gincana Interdisciplinar da EEAL, 

organizada principalmente pelo Pibid da 

Química em conjunto com toda a escola. 

Os alunos de diferentes idades foram 

organizados em cinco equipes e 

submetidos a vários desafios que iam 

desde apresentações de teatro e dança até 

desafios que necessitavam do 

conhecimento trabalhadodentro de sala 

de aula a partir de mais diversas 

disciplinas, como matemática, 

português, química, física e biologia. 

Além destes desafios, os alunos também 

recolheram alimentos não perecíveis, 

chegando num total de 42 cestas básicas, 

que foram doadas a quatro instituições 

(Pingo de Luz: Irmã Scheila, Casa de 

Acolhimento Esperança do Amanhecer, 

Lar dos Velhinhos e Creche da Dona 

Efigênia), além de também atender a 18 

famílias com o que foi adquirido. Os 

professores Délcio e Stella, de história, e 

Flávio, de sociologia, ajudaram natarefa 

de distribuição dos alimentos.  

 

 

 
Desafio de física: confecção de um foguete. 

 
 

1ª edição do Alice em Ação 
Taynara Carvalho 

 

No início de fevereiro as pibidianas de 

Biologia adentraram a uma nova escola, 

algumas já tendo experiência em outras 

escolas e outras completamente novas no 

ambiente escolar. Com o objetivo de 

integrar e aproximar as futuras 

professorasaos alunos da escola Alice 

Loureiro, foi elaborado o primeiro jornal 

do Alice em Ação. Além de informar os 

alunos sobre acontecimentos 

relacionados à educação, o jornal contou 

com a apresentação das pibidianas, oque 

chamou positivamente a atenção dos 

alunos, resultando em muita curiosidade 

e risos entre eles.  

Os resultados dessa edição foram muito 

satisfatórios. O contato com os alunos se 

tornou mais forte e houve muita troca de 

experiências entre as pibidianase os 

estudantes. Rapidamente elas se sentiram 

à vontade na escola Alice Loureiro, 

podendo contribuir no desenvolvimento e 

desempenho escolar dos alunos que 

sempre se mostravam interessados nas 

atividades propostas. Diante da boa 

repercussão da 1ª edição, não havia outra 

possibilidade: O “Alice em Ação” vai 

continuar.  Se a primeira foi boa, as 

outras serão melhores ainda! 

 

 
Aluna lendo o jornal 

 

 
Entrega dos jornais 

Aconteceu na escola... 
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Cruzadinha: Mírian Quintão 

1 - O Dia Mundial do____________ é comemorado 

no dia5 de Junho desde 1972. 

2 - ___________ é o conjunto de fatores bióticos 

(seres vivos) e abióticos (sola, ar, água)que vivem 

em no mesmo local e interagem entre si. 

3 - _____________ é uma atividade que degrada o 

meio ambiente. 

4 - O _______ de cozinha pode ser reaproveitado na 

fabricação de sabão. 

5 - A ___________ contribui para a diminuição 

significativa da poluição e conservaçãodo meio 

ambiente.  

6 - A coleta __________ de lixo consiste na 

separação e recolhimento dos resíduos descartados a 

fim de serem reciclados. 

7 - A ___________ é um elemento essencial para a 

sobrevivência de animais e vegetais na Terra. 
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Fonte: https://jogadacerta.wordpress.com/category/charges/ 

 

 

Fonte: http://clickgratis.blog.br/SOTIRINHAS/366344/recruta-

zero.html.  

 
 

Fonte: http://www.tudojuntoemisturado.info/2017/01/tirinhas-

armandinho.html.  

 

Charges 

Cruzadinha 
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