
PROGRAMAÇÃO DA I SEMANA DA SUSTENTABILIDADE DO IFS 
 

14/08/2018 (TERÇA) 

HORÁRIO ATIVIDADE 

 

 

 

 

 

9:30  - 10:00h 

 

 

 

ABERTURA: 

Direção Geral: Sônia Pinto de Albuquerque Melo 

Apresentação dos projetos de extensão do Campus: 

- Reciclando Atitudes  

                 Profª Msc: Aline de Jesus Sá 

- Horta Solidária: plante uma semente e troque essa idéia  

                  Profª Dra: Marcia Maria de Jesus Santos      

- A História na sala de aula: uso do cinema como um instrumento de ensino-aprendizagem 

                 Profº Dr Rafael Pinheiro de Araujo 

Local: Auditório 

 

 

 

10:00 – 12:00h 

 

 

 

 

 

10:00-17:00h 

 

 

 

 

 

 

PALESTRAS: 

Meio Ambiente e Consumo Consciente 

Palestrante: Isabelle Aparecida Dellela Blengini (Mestranda em Meio Ambiente) 

O capitalismo e a sociedade de consumo 

Palestrante: Rafael Pinheiro de Araújo 

Local:  Auditório 

 

Troca de mudas de plantas frutíferas, ornamentais, medicinais e ervas culinárias. 

Exposição, venda, leilão e sorteio de produtos confeccionados por alunos. 

(Alunos do campus e alunos de outras escolas da rede pública e privada de Estância) 

OFICINAS: 

Oficina de produção de mudas (alunos bolsistas e servidores do campus) 

Oficina de terrário (Carole Ferreira da Cruz e alunos do IFS) 

Oficinas de reciclagem:  papel (Projeto RECICLART- EMSURB e alunos do IFS) 

                                           garrafas PET  (Artesão Raimundo Nonato e alunos do IFS) 

                                           óleo saturado (Empresa RECIGRAXE e alunos bolsistas) 

                                           pneu (alunos bolsistas) 



 

 

13:30-15:00h 

 

 

PALESTRA: 

Cultura e consumo nos EUA: a história das coisas 

Palestrante: Tiago Barbosa da Silva e Rafael Pinheiro de Araujo 

Local: Auditório 

15/08/2018 (QUARTA) 

HORÁRIO ATIVIDADE 

 

 

 

09:00-17:00h 

 

 

Troca de mudas de plantas frutíferas, ornamentais, medicinais e ervas culinárias. 

(entre alunos e servidores do campus) 

Exposição e venda de produtos confeccionados por alunos. 

Mutirão para confecção de puffs e poltronas para área de vivência (paletes e pneus). 

Intervenção setorial para implantação da coleta seletiva no campus. 

Responsáveis: professoras Márcia Maria Santos, Aline Sá e bolsistas dos projetos. 

16/08/2018 (QUINTA) 

HORÁRIO 

 

 

 

09:00-17:00h 

ATIVIDADE 

Troca de mudas de plantas frutíferas, ornamentais, medicinais e ervas culinárias. 

(entre alunos e servidores do campus) 

Exposição e venda de produtos confeccionados por alunos. 

Mutirão para confecção de puffs e poltronas para área de vivência (paletes e pneus). 

Intervenção setorial para implantação da coleta seletiva no campus. 

Responsáveis: professoras Márcia Maria Santos, Aline Sá e bolsistas dos projetos. 

17/08/2018 (SEXTA)  

HORÁRIO 

 

 

 

 

09:00-17:00h 

 

 

ATIVIDADE 

Troca de mudas de plantas frutíferas, ornamentais, medicinais e ervas culinárias. 

(entre alunos e servidores do campus) 

Exposição e venda de produtos confeccionados por alunos. 

Mutirão para confecção de puffs e poltronas para área de vivência (paletes e pneus). 

Intervenção setorial para implantação da coleta seletiva no campus. 

Responsáveis: professoras Márcia Maria Santos, Aline Sá e bolsistas dos projetos. 



18/08/2018 (SÁBADO)  

HORÁRIO ATIVIDADE 

 

 

8:30 – 09:30h 

   

 

 

09:30-11:30 

 

 

 14:00-  16:00h 

 

16:00-16:30h 

 

PALESTRA: 

Alternativas sustentáveis de cultivo de plantas em ambiente doméstico 

Mediador: Msc Julio Renovato dos Santos                   

 

MINICURSOS: 

                 Implantação de hortas: teoria e prática 

                 Mediador: Msc Julio Renovato dos Santos      

              

                Compostagem e minhocultura para a redução de resíduos e produção de adubo. 

                  Mediadora: Msc Micaele da Costa Santos     

 

ENCERRAMENTO 

 

 


