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PONTO CIÊNCIA: VÁRIAS EXPERIÊNCIAS NUM SÓ LUGAR 

Sob a orientação dos professores de Química Vilma Gumieri e José Pereira, 
durante dois meses, os alunos dos 9os anos, 2os anos e 3os anos participaram desse 
Projeto, desenvolvendo várias experiências para demonstrá-las durante a 
ExpoAnchieta-2012.  

Participaram do projeto: 
Beatriz Suzanne (9º A)       Diego Alves (9º B)         Felipe Esteves (9º B) 
Ícaro Santos (9º B)       Rikey Pablo (9º B)         Rafaella Milena (2º A) 
Andreza Serpa (2º B)       Cristina Storck (2º B)       David Won (2º B) 
Ayrton Pimentel (3º A)       Karen Adriane  (3º A)       João Ancelmo (3º B) 

         Leonardo Luan (3º B) 
Veja os depoimentos a seguir. 

Por Vilma Gumieri, Professora de Química 
 

Desde o início acreditei que seria bom realizar o projeto experimental Ponto Ciência. Hoje, posso falar em 
meu nome e em nome dos meus alunos que foi excelente a experiência que vivenciamos durante a Expo 2012. 
Quando apresentei o projeto aos alunos, começaram a chegar muitos candidatos, então tive que preparar um 
teste de seleção para formar o grupo. Com tudo organizado, partimos para a prática no laboratório. 

 

Logo nas primeiras aulas, eu trouxe material para 
realizar algumas experiências, com o objetivo de despertar a 
curiosidade de todos. Em seguida, os alunos fizeram pesquisas 
na internet a fim de coletar dados para compor as experiências.  
Essas práticas foram feitas de maneira que a cada nova 
descoberta, a cada reação que ocorria, eu sentia e via nas 
expressões e olhares, dos meninos, um despertar pela busca de 
informações e conhecimentos, pela hipótese de se transformar 
qualquer elemento por meio de reações químicas. 

 

Desse modo, os conteúdos estudados em sala de aula 
foram vivenciados na prática como, por exemplo: o gás 
carbônico (CO2) desprendendo-se do refrigerante; o efeito da 
gordura em nosso organismo quando ingerimos água gelada; a 
batata inglesa gerando energia elétrica (pilha) através do amido 
e do carboidrato.  

 

Esse grandioso projeto foi apresentado com êxito graças ao esforço do grupo. Todos os visitantes, os pais 
e principalmente eu, sentimos orgulho Anjos Cientistas, como os chamo, ao vê-los transmitindo tudo o que 
aprenderam com o Ponto Ciência. 

 
Por Andressa Serpa e David Won Helder, 2º ano 

 
Com o objetivo de discutir e pôr em práticas temas pertinentes ao 

nosso cotidiano e ao mesmo tempo associá-los à saúde e ao bem-estar, as 
aulas práticas de química nos fez desenvolver um senso crítico e enxergar 
habilidades até então desconhecidas. 

 

Desde o início nos reunimos às sextas-feiras para escolher e testar 
experiências. Também nos divertimos muito misturando as substâncias que 
nem conhecíamos e que muitas vezes deram resultados incríveis e 
inesperados.  

 

O ponto Ciência não foi só mais um trabalho da ExpoAnchieta 2012, 
foi uma vivência que, sem dúvida, vamos levar para o resto da vida. 

 

Maceió, novembro de 2012. - Ano 3, edição nº 2    
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EXPOANCHIETA-2012 
 

 
Por Luana Monteiro, Coordenadora Pedagógica dos 6o e 7os anos 

 

 “SAÚDE: DIREITO DE TODOS” foi o tema da EXPOANCHIETA 2012 que aconteceu no dia 10/11/12. Os 
trabalhos expostos foram desenvolvidos pelos nossos alunos sob orientação dos coordenadores e professores, 
durante a realização de pesquisas e também nos trabalhos práticos.  

Maquetes, exposições e experimentos científicos também fizeram parte das apresentações dos trabalhos, 
que abordaram diversos temas pertinentes à saúde que são do interesse de todos. Os visitantes tiveram a 
oportunidade de interagir e aprender muito sobre os conteúdos abordados. 
 Galeria de fotos: 
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   PROJETO INTERDISCIPLINAR PROJETO INTERDISCIPLINAR PROJETO INTERDISCIPLINAR PROJETO INTERDISCIPLINAR     
REVELA TALENTOREVELA TALENTOREVELA TALENTOREVELA TALENTOS ARTÍSTICOSS ARTÍSTICOSS ARTÍSTICOSS ARTÍSTICOS    

    

VIAJANDO NO MUNDO DA LITERATURAVIAJANDO NO MUNDO DA LITERATURAVIAJANDO NO MUNDO DA LITERATURAVIAJANDO NO MUNDO DA LITERATURA 
 

Sob orientação das professoras Jeane Melo (Língua Portuguesa e Redação) e Andréa Rocha (Arte), os alunos dos 8os 
e 9os anos recontaram em telas as histórias presentes nos paradidáticos: Coletânea de contos de Carlos Drummond de 
Andrade: O Sorvete (8os anos A e B); O Quinze, de Raquel de Queiroz (9os anos A e B).  

 

As telas e as fotos das produções dos alunos foram expostas durante a realização da Expo Anchieta 2012, formando 
um lindo painel artístico. 

                     

         

Veja a questão a seguir que compôs  a prova A2 de Língua Portuguesa do 9º ano, elaborada pela professora Jeane a 
partir do poema criado pela aluna Yasminn Vilela. 
 

- (Estilo ENEM)Relatar a realidade da seca no Nordeste é um tema recorrente em muitos textos literários; por isso, lemos a 
obra da poetiza  Rachel de Queiroz “O Quinze”, e fizemos a análise literária. 
 

Leia o poema criado pela aluna do 9º ano A, Yasminn Vilela Costa Barreto; denunciando essa triste situação e 
assinale a obra que representa o tema abordado no poema. 
 
 

Relato de uma triste vida 
Quase todos os filhos, ele perdeu 
Dignidade não tem mais 
E a morte que o assustava 
Tanto é o sofrimento, que não atina mais. 

 

Longa é a caminhada dos retirantes 
Vão em busca de uma vida melhor 
Mas há uma realidade, 
Sofredores do sertão. 

 

O pai preso naquela 
sensação de nostalgia 
Quando voltar à humilde correria 

 

Sofredores do sertão 
Com um futuro inexistente e  
Uma vida aparente. 

Yasminn Vilela Costa Barreto 

 

A-   B-   C-   D-   E-  
      Abaporu   O menino de Brodósqui       Guernica        Os Retirantes    Operários  
      Tarsila do Amaral   Cândido Portinari    Pablo Picasso         Cândido Portinari   Tarsila do Amaral 
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GINCAENEM 
 

VIVA O ENEM DE FORMA CRIATIVA 
Por Luana Monteiro, Coordenadora Pedagógica dos 6o e 7os anos 

 

A GINCAENEM foi um evento elaborado para 
apresentar os trabalhos interdisciplinares com 
conteúdos voltados ao desenvolvimento das 
habilidades e competências para o Enem. 

Participando das atividades e adotando atitudes 
de respeito mútuo, dignidade, solidariedade, sem 
discriminar as diferenças, os alunos desenvolveram 
os conhecimentos por meio de um processo 
interdisciplinar que favoreceu à integração social. 
Desse modo, conheceram por meio de pesquisa e 
de atividades coletivas, os temas recorrentes no 
Enem. 

A gincana representou uma oportunidade de 
interação; de ocupação em posição ativa no 
processo de construção da aprendizagem; de um 
estudo aprofundado dos temas, levando a uma 
aprendizagem significativa diante do contexto em o 
que o educando está inserido. 

Orientados pelos professores, os alunos 
apresentaram, por meio de sorteio, seus trabalhos 
práticos e grito de guerra, competindo com as outras 
turmas.  

O evento também trouxe uma proposta social: 
coleta de brinquedos para doação no natal feliz. Os 
alunos contribuíram, demonstrando solidariedade e 
respeito ao próximo. 

 

 

Aprofundamento Enem – 2012 – TERCEIRÃO 
 

O Colégio Anchieta promoveu uma manhã de preparação para o Enem, 
com técnica de relaxamento e aulas dinâmicas, objetivando o melhor 
desempenho do TERCEIRÃO no EXAME. 

  

 

 

     Veja os depoimentos de alguns alunos durante a realização do aulão. 

      Por João Ancelmo – 3° B 

Essas aulas são importantes porque revisam os conteúdos estudados nos anos 
anteriores, além disso, o dinamismo dos professores deixa os alunos descontraídos para 
enfrentarem a maratona de sábado e domingo da melhor forma possível. 

  

Por Laura Freire – 3° A 
 

As aulas vieram para aprimorar nossos conhecimentos. O Colégio 
Anchieta está preparando muito bem os alunos do TERCEIRÃO para 
competir no ENEM. Os professores estão dando um show de capacidade e 
desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

Anch i e t aAn c h i e t aAn c h i e t aAn c h i e t a     
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VALEU EQUIPE ANCHIETA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Depoimentos sobre Distúrbios alimentares 
 

É hipocrisia condenar toda essa leva de garotinhas anorexas. A culpa não 
é toda delas, nem de seus pais. A culpa é nossa, a culpa é tua, a culpa é minha. [...] 
Por acaso alguém dá bola para a gordinha nerd da turma? Por acaso existe alguma 
protagonista de alguma série, filme ou novela que vista manequim acima de 36? Por 
acaso alguém já viu os peões de uma obra assoviando para uma gordinha? Eu 
mesma, não consigo encontrar na mente algum ícone gordo que se seja 
referenciado por sua beleza.  

E aí? O que faremos com nós mesmos e com todo esse lixo fast-food e 
esse ideal magro que jogam na nossa cabeça a torto e a direito? Esses extremos 
não vivem bem juntos, estaríamos inaugurando o newbarroco life style? Coma 
McDonalds e tenha o corpo da Jane Fonda?  

Antes modelo era chamada de burra. Agora acham que a gente é burra e 
anoréxica." O desabafo de Bárbara Fialho, 21, nos corredores do Fashion Rio 

Depois da morte de Ana Carolina Reston, de 21 anos, em novembro do 
ano passado, em decorrência da anorexia, as moças que desfilam nas passarelas 
reclamam dos olhares de patrulha dirigidos aos seus pratos de comida e se 
consideram vítimas de preconceito. "Acham que somos um vírus da anorexia", 
reclama a modelo Michelli Provensi, também de 21 anos. 
A top já teve que sair às pressas de um restaurante japonês onde jantava com 
outras colegas modelos. 

"Estávamos em um grupo comendo um monte e uns playboys da mesa ao 
lado começaram a falar alto: 'ah, depois elas vão para o banheiro vomitar'", afirma 
Michelli, que diz estar revoltada com a maneira como tem sido tratada por 
desconhecidos na rua. 

"Antes as pessoas falavam: 'ah, você é modelo, então teve que parar de 
estudar cedo'. Hoje falam: 'você é modelo, então não come e é doente, não é?' Já 
teve uma mulher que me perguntou como era viver sem comer", diz Michelli. 

"As pessoas só chegam perto da gente para saber se somos anoréxicas 
ou o que comemos naquele dia", faz coro Eliana Wirch, 19, que também já se sentiu 
agredida por populares. "Eu estava no shopping e começaram a apontar para mim e 
gritar: "você vai morrer, você vai morrer". Uma coisa apavorante", conta. 

Nos camarins, as modelos, além de se revoltarem, fazem piada sobre o 
tema. 

"Perguntam qual é o nosso IMC, e a gente responde: "não, a gente nunca 
votou no ACM'", ri Michelli, que também brinca de entrevistar amigas com perguntas 
como: "Você conhece a anorexia? Acha que ela é top?", conta Eliana. 

A pergunta: "e aí, minha filha, você comeu direito?", também aumentou 
entre familiares de modelos, para a chateação das últimas. 

"É só você comer pouco um dia para todo mundo achar que você tem 
alguma coisa", afirma Juliana Arroyo, 19, que sentiu os olhares para seus pratos de 
comida quando viajou para passar o final do ano com a família na cidade de Monte 
Azul Paulista, no interior de São Paulo. 

Está decretado:  As magrinhas, a partir de já, não podem se dar ao luxo 
de:  
-Não ter apetite quando estiverem doentes;  -Vomitar quando estiverem passando 
mal;  -Brincar que estão gordas;  -Se desequilibrar quando estiverem andando;  
-Se pesar numa farmácia ou qualquer local público;  -Comer salada na janta;  
-Consumir alimentos diet ou light;  -Consultar a tabela nutricional dos alimentos;  
-Ir a um restaurante ou a um rodízio de pizzas e comer pouco;  -Usar biquíni;  -Sair 
de casa.  
 

Ou seja, as magras estão proibidas de viver. E por mais que esteja com a 
saúde perfeita, quem estiver abaixo do peso e não respeitar as leis citadas, será 
condenada à por onde passar receber olhares preconceituosos, ser obrigada a 
empurrar comida para dentro na frente de outras pessoas, mesmo estando 
satisfeita; terá de ouvir manifestações ridículas do tipo: "você tem bulimia?", "eu sei 
que depois daqui você vai ao banheiro vomitar!", "você só come verdura é? hum...", 
etc. E não adianta reclamar. Se alegar preconceito, além de anoréxica, será 
considerada fresca, patricinha, desocupada e/ou barraqueira. Os motivos são 
muitos simples, além de justos. A circulação de magras pelas ruas induz à anorexia, 
pode levar garotas acima do peso ao suicídio e despertar inveja em muitas pessoas.  

Por esses e outros motivos é que de agora em diante as magrinhas 
devem engordar antes de sair de casa, ou então simplesmente não saiam. E 
quando alguém as visitar tranquem-se no porão e peçam para alguém avisar que 
estão viajando no momento, mais especificamente, estão nos EUA, comendo 
hambúrgueres até não agüentar mais. 
 
Ademir Guerreiro 
Disponível em: http://www.ademirguerreiro.net/conteudo/00572-depoimentos-sobre-

disturbios-alimentares 
 

 

 

    
    

A qualidade de vida no Brasil 
Por Lucas Veras, 7º ano A 

 No Brasil, cada vez mais cresce o 

número de pessoas que estão passando por 

problemas de insegurança alimentar (fome), 

por causa do desemprego e da má 

distribuição de renda. 

Isso acontece, muitas vezes, devido 

a falta de investimento do governo para que 

os cidadãos tenham condições de crescer na 

qualificação profissional. 

O problema da fome se agrava ainda 

mais na zona rural por conta da seca e da 

falta de investimento no campo. Por isso, 

acontece o êxodo rural, fazendo com que as 

pessoas migrem para as áreas de periferia 

nos grandes centros urbanos ou até passem 

a morar nas ruas das cidades. 

Para melhorar a qualidade de vida 

dos brasileiros, o governo criou vários 

programas sociais de combate à fome no 

Brasil, no entanto ainda há muito por fazer, 

existem várias pessoas que não são 

atendidas pelos programas e passam fome 

no nosso país. 

Viver no Brasil é um privilégio, pois o 

nosso país é repleto de belezas naturais, 

mas a pobreza é um problema que tem 

causado muita tristeza e preocupação a 

todos nós. 

O governo precisa criar meios de 

geração de renda para que os brasileiros que 

sofrem desse mal consigam viver com 

dignidade, contribuindo para o crescimento 

do país. 
 

 

Texto selecionado pela professora de Redação 
Maria Lúcia. 

 

 

Papo DEZ 
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            ESPORTES EM AÇÃOESPORTES EM AÇÃOESPORTES EM AÇÃOESPORTES EM AÇÃO    
 
 
 

Judô  
Por Elaine Paccola, Coordenadora do Dept. de Ed. Física 

 
“AULAS DE JUDÔ AJUDAM MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA”, DIZ 
PROFESSOR. 
 

Formado em Educação Física, o professor Ederaldo Ramos aponta os 
benefícios da prática do esporte para a saúde. Ele cita a melhoria do sistema 
cardiorrespiratório e da coordenação motora; o aumento do tônus muscular e da 
força física; a redução dos riscos de contrair doenças crônicas e do 
desenvolvimento da noção do espaço corporal no sentido da disciplina e da 
capacidade de persistência e perseverança para traçar estratégia. 

 
 

 
Voleibol 

 
  As equipes de voleibol se destacaram em todos os campeonatos em 
que participaram durante o ano de 2012. 
 

Conquistas:  
- 2º lugar infantil-feminino - Jogos Estudantis de Alagoas (JEAL); 
- 1º lugar mirim-feminino – Jogos Litorâneos (JOLIM); 
- 1º lugar infantil-feminino – Jogos Litorâneos (JOLIM); 
 

 

Basquete 

A equipe de basquete do Anchieta treinada pelo professor Agilson Alves 
conquistou o 3º lugar nas Olimpíadas Escolares Brasileira, em Poços de Caldas 
(MG). 

Ana Letícia cursa o 1º ano do ensino médio e revela que ficou muito 
orgulhosa de mais uma vez representar Alagoas numa competição Nacional. ”Com 
as conquistas que obtive nas competições estaduais e essa rotina de treino, 
conseguimos levar nosso estado e a nossa escola ao pódio. É uma alegria poder 
mais uma vez representar Alagoas nas Olimpíadas Escolares”, disse a atleta. 

Parabéns à Equipe! 

 

Natação 

Nos últimos anos, a prática de natação infantil no Colégio Anchieta está sendo cada 
vez mais utilizada pelas crianças devido aos benefícios que a água proporciona à saúde 
física e mental. Porém, muitas vezes não temos a exata noção da importância dessa 
atividade, vale ressaltar algumas vantagens dessa prática esportiva. 

 

• Melhora o equilíbrio e a coordenação com a bilateralidade dos movimentos, que 
por sua vez melhorará seu desenvolvimento psicomotor; 

• Aumenta a capacidade cardiorrespiratória, auxiliando na maioria das vezes no 
tratamento da bronquite e da asma; 

• Auxilia no tratamento da obesidade; 
• Melhora a postura; 
• Auxilia no problema de baixa estatura gerando maior alongamento e 

 
 



7 

 

fortalecimento muscular; 
• Melhora a hiperatividade; 
• Diminui o estresse do dia a dia regulando o sono. 

                  

                                                                Feira de VersosFeira de VersosFeira de VersosFeira de Versos: : : : Produções nota 10Produções nota 10Produções nota 10Produções nota 10    
 

 
 
 
 

Chocolate da Amizade 
 

Ingredientes: 
2 xícaras (chá) de amor 
2 colheres (sopa) de paciência 
½ xícara (chá) de bondade 
1 xícara (chá) de carinho 
2 colheres (sopa) de cuidado 
1 xícara (chá) de maluquice 
3 pitadas de habilidade 
1 colher (sopa) de música 
3 copos de leite condensado 
1 xícara (chá) de chocolate em pó 
1 colher (sopa) de rebeldia 
 
Modo de fazer: 
Coloque primeiro as xícaras de amor, em seguida, a paciência. Bata-
os em batedeira, vá adicionando a bondade devagar e depois o 
carinho. Tire a mistura e coloque-a em um recipiente aberto, coloque 
o cuidado, a maluquice, a habilidade e a música. Misture bem! 
Depois passe tudo para um refratário e coloque o leite condensado, o 
chocolate e a rebeldia. Ponha no micro-ondas por 1 minuto, quando 
retirar, sirva em copos e saboreie com seus melhores amigos. Boa 
amizade! 

                Beatriz, 6º ano  
 
 

    

    

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bullying na escola 
 

O bullying é um ato perigoso, 
Nós devemos evitar. 
Com o agressor e a vítima 
Geralmente acontece num ambiente escolar. 
Vamos deixar o bullying para trás 
E nossas vidas reanimar. 
 

Agora que vocês sabem o que é bullying, 
Uma história eu vou contar. 
Um menino que sofria esse ato 
Em um ambiente escolar 
Não aguentou 
E uma providência foi tomar. 
 

Muito tímido procurou a diretora 
Para ter uma solução 
Do bullying sofrido, 
Queria acabar com a humilhação 
Os dois foram chamados na direção 
E o agressor levou uma bela suspensão. 

 Letícia Maia, 7º ano A 
 

Mirela vence o bullying 
 
 
 
 

Vou contar uma história 
Que aconteceu em Capela. 
Vamos falar de uma jovem 
Pobre, mas muito bela 
De família muito humilde, 
Seu nome era Mirela. 
 

Mirela desde pequena 
Era muito dedicada 
Dona de beleza rara 
E face delicada, 
Simples e muito simpática. 
 

Bullying na escola...  
 

O bullying é errado 
Não devemos praticar. 
Sermos bons uns com os outros 
E com os amigos brincar. 
Na escola e em todos os lugares 
Devemos todos respeitar. 
 

Devemos ser amigos, 
Tratar todos muito bem. 
A amizade é importante 
E o respeito também. 
Se você praticar o bullying 
Vai ficar sem ninguém. 
 

Cada pessoa é de um jeito 
Não devemos criticar. 
Se você quiser brigar 
Uma expulsão vai ganhar. 
O bullying é ruim 
Ninguém deve praticar. 
 

O bullying é errado 
Ninguém pode ficar agitado. 
Ele só fere os sentimentos 
E deixa o ser humano magoado. 
A amizade deve ser mais forte 
E não deixar ninguém decepcionado. 

Emanuel Vieira Faria, 7º ano A 

Bullying é violento... e pouco inteligente! 
 

O bullying é uma coisa muito ruim, 
Que acontece na escola. 
A vítima fica sem comer, 
Estudar, ou lhe dar bola. 
Eu vou falar deste mal, 
Bem aqui e agora. 
 

É um tipo de agressão 
Muito violenta, 
Pode mexer com seu corpo, 
Ninguém aguenta. 
Menos o agressor 
Ou agressora marrenta. 
 

Então nunca pratique 
Esse tipo de agressão. 
A vítima fica triste 
E isso não é bom não. 
Se você ficar praticando, 
Levará uma boa repreensão. 

Gustavo Teodoro, 7º ano B 
 

RECEITAS DE AMIZADE 
Receita para ser amigo 
 

Ingredientes: 
1 xícara (chá) de coragem 
½ xícara (chá) de simpatia 
1 xícara (chá) confiança 
2 colheres (sopa) de respeito 
Palavras a gosto 
 
Modo de preparo: 
Ele(a) está sentado do seu lado, pegue sua coragem e 
simpatia e fale: “Oi!”. Ele(a) te responderá de volta e a 
amizade começará. Antes de tudo, adicione respeito em 
relação ao seu mais novo amigo. Demonstre sua confiança, 
nunca o deixe de lado, respeite a opinião dele(a), mesmo 
sendo diferente da sua. Tenha uma amizade duradoura! 
 

Geovanna, 6º ano 
 
 
 
 
Textos orientados e selecionados pela professora de 
Língua Portuguesa e Redação Maria Lúcia. 

 

Sempre estudou em escola pública, 
Mas se destacava na cidade. 
Recebeu um grande prêmio 
Aos 16 anos de idade. 
Ganhou uma bolsa de estudos 
Para cursar faculdade. 
 

Sua vida se transformou, 
A partir desse momento. 
O que poderia ser felicidade, 
Virava um grande tormento. 
 

Na faculdade que foi estudar, 
Sofreu muito preconceito. 
Seus colegas da alta sociedade 
Por ela não tinham respeito, 
Zombaram de suas roupas 
E em tudo colocavam defeito. 
 

 

Sofreu grande choque 
E entrou em depressão. 
Pensou em desistir, 
Não suportando a pressão. 
As palavras que ouvia 
Machucaram seu coração. 
 

Foi aí que seus estudos 
Lhe ajudaram a perceber, 
Descobriu que era o bullying 
Que o fazia sofrer. 
Resolveu denunciar, 
Pois aquilo massacrava seu ser. 
 

Seus colegas foram expulsos 
E aprenderam a lição: 
Que vençam os que estão certos 
E que tem toda razão. 
O bullying foi vencido 
Para o bem da nação. 

Ana Raquel, 7º ano A 
 
 

Cordéis sobre o bullying 
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ACONTECEU... 
 

VISITA AO MUSEU THÉO BRANDÃO – HISTÓRIA  
 

Sob orientação das professoras Verônica de Farias (História) e Lúcia Tenório (Língua Portuguesa e Redação), os 
alunos do 6º ano visitaram o Museu do Folclore e aprenderam mais sobre a cultura alagoana. 

 

                      

AVENTURA EM ÁGUAS DE SÃO BENTO – CIÊNCIAS E GEOGRAFIA 
 

Orientados pelos professores Eronilton Santos (Ciências) e Ângela Serpa (Geografia), ocorreu no Balneário de Águas 
de São Bento, em Boca da Mata-AL, a aula de campo planejada para as turmas do 6º e 7os anos. O objetivo foi a exploração 
consciente do meio ambiente, como também o aprendizado e os cuidados com a fauna e a flora vistos na prática.  

 

                        

MOSTRA GASTRONÔMICA - SABORES DA NOSSA HISTÓRIA –  
LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 

Orientados pelas professoras Lúcia Tenório (Língua Portuguesa e Redação), Ângela Serpa (Geografia) e Verônica 
Farias (História) os alunos do 6º ano produziram receitas presentes no paradidático: Um Tico-tico no fubá – Sabores da nossa 
História, de Gisela Tomanik Berland, e apresentaram por meio de degustação dos pratos preparados pelos alunos.   

 

                       

 

 

 

 

 

   

É tempo de comemorar o ano 
concluído e cheio de 

realizações. 
É tempo de sonhar com as 

possibilidades de um novo ano 
que surge. 

Que 2013 traga paz, alegria 
e prosperidades a todos. 

 

Boas Festas e próspero 
2013! 

 

Equipe Anchieta! 


