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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2016 
(X) ENSINO            (X) PESQUISA          (X) EXTENSÃO 

1. Título: Feira de Conhecimento - Sustentabilidade 

 Área temática: Ensino de Ciências e Meio Ambiente 

2. Responsável pelo Projeto:  

( X ) Discente     (  X ) Docente    

Nome: Camila Suelen Espíndola Teixeira, Cássio Robert Mareco Gonçalves, Diego 

Gonçalves Morel, David Cardoso dos Santos, Thais Aparecida dos Reis Ramires, Mateus 

Mendonça do Nascimento, Evaldo Rodrigo Weckerlin, Caroline do Amaral Polido 

3. Telefones para contato: (067) 3437-3838 

4. Endereço eletrônico: weckerlin.bio@gmail.com 

5. Curso: Ciências Biológicas 

6. Área de formação: Licenciatura 

7. Titulação: 

(   ) Especialização                          (   ) Especialização na área                (X) Graduando 

(X) Mestrado                                    (X) Doutorado  

8. Carga horária dedicada ao projeto: 30 horas 

9. Instituições envolvidas no Projeto: Escola e Faculdades Magsul  

10. Responsável orçamentária financeira: graduandos e estudantes da Escola Magsul 

11. Clientela envolvida: acadêmicos do 4º Semestre das Faculdades Magsul e alunos do 7º 

Ano do Ensino Fundamental da Escola Objetivo Magsul 

12. Estimativa de participantes: 

Docentes: 02 

Discentes: 06 

Comunidade: alunos do 7º Ano 

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

          Sabe se que o Ambiente é fundamental para a vida, então é natural que tenham um 
desenvolvimento de projetos em volta da sustentabilidade, e isto vem aumentando com 
frequência. E isso tem como intuito atender as necessidades da geração atual, sem comprometer 
a capacidade das futuras gerações em promover suas próprias demandas (INFO ESCOLA, 
2013).  
          Assim sendo considerado como desenvolvimento sustentável, o modelo que prevê a 
integração entre economia, sociedade e meio ambiente, que leva como noção de que o 
crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a proteção ambiental 
(RIO+20, 2011);  

14. OBJETIVOS 

Construir um aquecedor e um forno solar. 

http://www.magsul-ms.com.br/


15. METODOLOGIA 

   Este projeto foi efetuado tendo como orientadores os acadêmicos do 4º semestre de 

Ciências Biológicas e orientados os alunos do 7º ano das Escolas Magsul, sob respectivas 

datas de acordo com o programado, como foco a construção de um Aquecedor Solar e um 

Forno Solar do Projeto Sustentabilidade. 

 

FORNO SOLAR 
Materiais  
- caixa de papelão (em que caiba um pires ou até mesmo um prato raso pequeno) 
- folha de papel alumínio 
- saco plástico transparente 
- cartolina preta 
- fita adesiva 
Montando o forno 
Você pode pintar o interior da caixa de papelão de preto ou fazer uso da cartolina preta para 
forrar todo seu interior. Em seguida, forre um pedaço de papelão com papel alumínio. Esse 
pedaço será usado como refletor solar. 
Coloque um pires com o alimento a ser aquecido no interior da caixa. Cubra-o com o plástico 
transparente. Leve o forno ao sol, ajuste o refletor para iluminar dentro da caixa, e em poucos 
minutos o forno estará quente. Faça alguns experimentos com materiais diversos, como 
chocolate, vela, giz de cera etc., e verifique a partir de quanto tempo eles começam a 
derreter. 

 

CONSTRUINDO UM AQUECEDOR SOLAR COM GARRAFAS PETS 

 



Materiais para construir um aquecedor solar com garrafas Pet 

Com materiais simples e baratos podemos construir este sistema de aquecedor solar caseiro, 
os produtos podem ser encontrados em lojas de materiais de construção. 

Materiais necessários para o aquecedor solar caseiro: 

 60 garrafas PET transparentes de 2 litros; 
 50 caixas de leite longa vida vazios de 1 litro; 
 11 m de canos de PVC de 20 mm e 1/2 polegada; 
 20 conexões T em PVC de 20 mm e 1/2 polegada; 
 1 cano de PVC de 100 mm com 70 cm de comprimento para molde do corte das       

garrafas PET; 
 1 fita de autofusão ou borracha de câmara de ar; 
 1 estilete; 
 1 litro de tinta fosca preta; 
 1 luva; 
 1 martelo de borracha; 
 1 lixa d’água n°100; 
 1 cola para tubos de PVC; 
 1 arco de serra; 
 5 pregos; 
 1 tábua de madeira com no mínimo 120 mm de comprimento; 
 1 ripa pequena com aproximadamente 15 cm de comprimento; 
 1 fita crepe com largura de 19 mm; 
 2 tampões de PVC de 20 mm e 1/2 polegada. 
 4 conexões L (luvas) de PVC de 20 mm e 1/2 polegada; 

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades  Data Horário de 

Início 

Horário de 

Término 

Local de realização 

das atividades 

Pesquisa + elaboração da 

proposta 

30/09/2016 19:00 20:40 Faculdades Magsul 

Apresentação do projeto 04/10/2016 13:00  17:00  Faculdades Magsul 

Confecção dos trabalhos 17/102016 

24/102016 

13:00 

13:00  

17:00 

17:00  

Faculdades Magsul 
Faculdades Magsul 

Feira de Conhecimento 01/11/2016 08:00 16:30  Faculdades Magsul 

Elaboração do Relatório 03/11/2016 19:00 20:40 Faculdades Magsul 

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

RECURSOS PRÓPRIOS (R$) 

Período 
Material de 

Consumo 

Material 

Permanente 

Serviços de 

Terceiros 

Despesas 

Locomoção 

Diária Pró-

Labore 
TOTAL 

       

       

TOTAL 

 

      



18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

http://www.infoescola.com/ 

http://www.rio20.gov.br/ 

 

 

 

 

 

Ponta Porã, de 16 de Novembro de 2016.                                   ASS. RESPONSÁVEL 

19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO DO (A) COORDENADOR 

(A) DO CURSO OU DO PROF. ORIENTADOR 

          O Projeto desenvolvido é de suma importância para o atual momento em que vivemos, 

especialmente em relação a necessidade de sensibilizar as pessoas a respeito da 

Sustentabilidade. Sendo assim, o desenvolvimento desse Projeto na Escola e Faculdades 

Magsul contribui de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida da população 

pontaporanense, pois transformará acadêmicos e alunos em disseminadores da ideia. 

LOCAL: Ponta Porã – MS                                                 DATA: 16/11/ 2016 

 

 

 

 

 

   COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

          As atividades desenvolvidas foram efetuadas sob a orientação dos acadêmicos do 

curso de Ciências Biológicas das Faculdades Magsul, no qual os alunos do 7o ano das 

Escola Magsul confeccionaram um Forno Solar e um  Aquecedor Solar que tem como 

objetivo implantar atividades sustentáveis envolvendo acadêmicos, alunos, professores e 

comunidade em praticas sustentáveis para garantir uma vida com qualidade nas futuras 

gerações. Vale lembrar, que os alunos disponibilizaram todo o material necessário para a 

construção de ambas as atividades, também, toda construção foi realizada de forma clara e 

objetiva nas dependências da Escola Magsul nos dias correspondentes aos encontros. 

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Após a conclusão de ambas as atividades, o forno solar e aquecedor solar corresponderam 

conforme pretendíamos, sendo assim o projeto que visa a sustentabilidade do meio ambiente 

foi exposto em uma feira do conhecimento para os demais alunos, professores com uma 

breve explicação funcional dos aparelhos pelos alunos. Todos participaram com entusiasmo 

e força de vontade para a conclusão deste. 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/
http://www.rio20.gov.br/


22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 

CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 

 REUNIÃO COM OS ALUNOS 

 

CONFECÇÃO DOS TRABALHOS 

 



 
 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


