
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

Data: 19 de outubro 2018 – sexta-feira 

Horários 

-13h00min apresentação dos grupos e 

orientadores nos stands devidamente 

uniformizados e com todo material para 

apresentação; 

13h30min às 14h30min visitação dos avaliadores; 

15h00min às 17h00min abertura dos stands a 

visitação (alunos EAC, escolas da cidade, familiares, 

etc.); 

17h00min às 18h00min lanche 

18h00min Abertura da Premiação da MPEC 2018!  
18h30min às 19h30min show “Ciência Criativa: Um 

Show de Conhecimento”. Lembramos que o show é aberto a 

toda a comunidade interna EAC, IFTO, bem como comunidade 

externa e aos familiares dos envolvidos.  

19h30min Apresentação do “vídeo MPEC Retro” (com 

fotos e momentos vividos pelos participantes durante 

todo o ano de 2018); 

Certificado aos alunos participantes 

Premiação Orientador Destaque 2018; 

Premiação Diário de Bordo Destaque 2018; 

Premiação Foto MPEC 2018; 

Vencedores MPEC - Premiação dos trabalhos; 

Confraternização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MPEC 

MOSTRA 

PESQUISA 

CIENTÍFICA 

2018 

BULLYNG NO 6º ANO DA ESCOLA ARTE DE 
CRESCER: gordofobia 

 

Projeto sobre o Bullyng/gordofobia com crianças e 
adolescentes objetivando ampliar a visão desse 
tema tão presente no nosso meio social e que 

acaba passando despercebido por falta de mais 
atenção com as vitimas desse ato. 

MATEMÁTICA: A inserção de novos métodos de 
ensino-aprendizagem da tabuada na Escola Arte de 

Crescer da cidade de Araguatins, TO 

Estudo objetivou analisar a inserção de 
conhecimento e as transformações ocorridas a 

partir de novas metodologias de ensino-

aprendizagem da tabuada na turma do 6º ano. 

SOLIDARIEDADE: o amor em movimento 

 

Projeto cuja finalidade foi à conscientização dos 
alunos sobre a importância da solidariedade no 
mundo atual através da organização de doações 

recebidas para confecção de cestas básicas 
doadas a população carente da cidade. 
 

OUTUBRO OUTUBRO 

OUTUBRO 

A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DE LIBRAS NA 
ESCOLA ARTE DE CRESCER DA CIDADE DE 

ARAGUATINS, TO 

 
O projeto trata-se da importância da inclusão de 

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), ampliando 
a visão dessa sociedade a respeito dessa 
problemática.  

ESTUDO DO DESTINO DO LIXO ORGÂNICO DA 
ESCOLA ARTE DE CRESCER 

 
Através deste projeto, foi feito um levantamento do 

lixo orgânico produzido e como o colégio poderá 
reduzir a quantidade de lixo oriundo da cantina e 
ajudar na formação de jovens conscientes. 

ALUNO SENDO PROFESSOR: O 
desenvolvimento de aulas invertidas nas 

turmas de 6° ano da Escola Arte de Crescer – 
EAC, Araguatins – TO 

 
O estudo apresenta a importância da 

variação da metodologia de ensino para 
melhor desempenho dos alunos em sala de 
aula através de pesquisa com delineamento 

bibliográfico, documental, com abordagem 
qualitativa e quantitativa. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE EXTENSÃO DESENVOLVENDO A 

INTERDISCIPLINARIDADE COM A INSERÇÃO DE 

MÉTODOS CIENTIFICOS 

2018 

 

 

PARCERIA 

 

 

QUALIDADE DE VIDA: conscientização sobre a limpeza 
dos alunos do Ensino Fundamental II da Escola EAC, 

Araguatins- TO 
 

Projeto desenvolvido sobre a limpeza, manutenção do 
ambiente escolar e atividades promovidas para 
tornarem-se alunos mais conscientes, ativos e 

participativos, no que diz a respeito da educação 

ambiental. 

USO DA TECNOLOGIA NO AMBIENTE ESCOLAR DA 
ARTE DE CRESCER, NA CIDADE DE ARAGUATINS, TO: 

o vício em permanecer conectado 
 

O objetivo de tal estudo é investigar a propensão de 

dependência de tecnologia na Escola Arte de 
Crescer, localizada em Araguatins – TO.  

EMPREENDEDORISMO: Educação Financeira no 7° 
ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede 

privada de Araguatins –TO 

 
A educação financeira na vida de uma criança 
deve começar desde cedo: o Projeto criou 

juntamente com a Direção, uma “feira de doces” 
com o intuito de incentivar os alunos a 
desenvolverem esses atributos de um 

empreendedor. 

FALA AI: Um estudo sobre o cotidiano dos alunos da 
Escola Arte de Crescer de Araguatins, TO 

 
O presente projeto foi realizado buscando a criação 

de um canal de comunicação entre escola-aluno 
como finalidade saber seu estado afetivo. 

QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO DOS 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA 

ESCOLA ARTE DE CRESCER,  
ARAGUATINS – TO 

 
O projeto trata da alimentação dos alunos 

do ensino fundamental II, o lanche que é 
ofertado pela escola sugerindo opções 
saudáveis e diversificadas para atender a 

comunidade escolar bem como às 
pessoas com restrições alimentares como 
intolerância ou alergia alimentar. 

OS GAMES UTILIZADOS COMO METODOLOGIA DE 
ENSINO APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE 

CIÊNCIAS, PARA ALUNOS DO 6º ANO DA ESCOLA 
ARTE DE CRESCER, ARAGUATINS-TO 

 

Trabalho que trata das influências dos games 

educacionais com uso Realidade Virtual (VR) e 
Misturada (MR) no processo educacional de 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental e sua 

ingerência na interdisciplinaridade. 
 

USO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS MÓVEIS EM 
ALUNOS DO 6° ANO DA ESCOLA ARTE DE CRESCER 

(EAC) DE ARAGUATINS, TO 
 

O vício no uso de dispositivos tecnológicos móveis 
em alunos do 6° ano da EAC visa à identificação ou 
não dos alunos nestes equipamentos. 

CULTURA E DESIGUALDADE SOCIAL 

 
Projeto realizado a partir de observações tendo a 

desigualdade social de um lado, e a cultura 
como ponto de socialização e conscientização 
do outro equilibrando as relações sociais. 

VARIAÇÃO LINGUISTICA – gírias usadas na 
microrregião Tocantínea 

 
A região Norte do estado do Tocantins recebe 
inúmeros visitantes e novos moradores: todos 

se deparam com a nossa variação linguística. O 
projeto criou um minidicionário para auxiliar o 
entendimento das gírias locais e facilitar o 

entendimento. 

A IMPORTANCIA DAS AÇÕES SOLIDÁRIAS PARA 
OS VALORES DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTE DE 

CRESCER DA CIDADE DE ARAGUATINS, TO 
 

Este trabalho foi relevante para que os alunos 
da Escola Arte de Crescer pudessem 

desenvolver atitudes e ideias exemplares para 
ajudar pessoas que necessitam de auxilio, 
despertando hábitos e pensamentos de 

solidariedade que possam ajudar na formação 
social e pessoal dos mesmos. 

BIBLIOTECA: Inserção de alternativas de melhoria do 
ambiente bibliotecário da Escola Arte de Crescer (EAC) 

 

Visa à abordagem dos conceitos ligados à função 
educativa da biblioteca escolar e a importância do 
incentivo à leitura aos usuários. 

ANSIEDADE ESTUDANTIL: 
Fatores que atrapalham o rendimento escolar na Escola 

Arte de Crescer em Araguatins, TO 

 

O trabalho consiste em entender o problema da 
ansiedade que aflige os estudantes da EAC, e como 
ela afeta a qualidade de vida e o comportamento 

diário e educacional do indivíduo. 

GAMES: Jogos que auxiliam professores de 
matemática com alunos do 3º ano do 
ensino fundamental da escola EAC, 

Araguatins - TO 
 
Pesquisa realizada sobre as dificuldades nas 

quatro operações básicas encontradas pelos 
os alunos da 3º série e a interação entre 
interação através do uso da tecnologia games 

como estímulo ao aprendizado. 


