
 
 

 

 

TRABALHOS SELECIONADOS PARA A 22ª UFMG JOVEM: 

CONHECIMENTOS EM DIÁLOGO PELA VIDA NO PLANETA 

 

 

22ª FEIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Infâncias e diálogos na transformação do contexto escolar 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A Escola do Parque e os Jovens Descobridores 

A percepção e relação das pessoas com jogos virtuais 

A Voz da EMIP: O Jornal Estudantil da Escola Municipal Israel Pinheiro 

Aprendendo com Quadrinhos: A saúde na perspectiva das crianças 

Brincando e Aprendendo a Cuidar dos Resíduos que produzimos 

Criando um Blog para divulgar informações ambientais 

Detetive em casa: Sherlock Holmes das plantas 

Energias Alternativas: reabastecimento energético da Comunidade de “Glebas” 

Ensino cidade e campo no contexto da cultura do café 

Entrelaçando vidas: aprendendo com os indígenas brasileiros 

Fibrocimento a base de fibras naturais para a produção de telhas sustentáveis 

Jornal Virtual: Kalil News 

Literatura e Educação Antirracista 

Macroalgas em cativeiro: possível recurso para melhora da qualidade do ar 

O lixo da nossa casa: nossas ações e seus destinos 



 
 

O que não aprender com animes: desenvolvendo a autonomia crítica com animações 

Os recicláveis nossos de cada dia 

Placas a base de poliestireno e fibras naturais na produção de aeromodelos 

PROCOPEA: Projeto de Conscientização de Preservação de Espécies Ameaçadas 

Projetando um robô coletor de metais 

Recurso não renovável: o uso do petróleo e a crescente produção do plástico 

Um plano para salvar o planeta: aproveitamento da água da chuva 

Um plano para salvar o planeta: estudando a energia solar 

Um plano para salvar o planeta: Robô Natubot e o lixo plástico 

Uma proposta de baixo custo para a produção do bastão de leitura 

Vozes do 5º ano: proposta de construção colaborativa de narrativa de aventura 

Yvy Marã E' Y- outros tempos possíveis: arte e cultura indígena na sala de aula 

 

 

 

ENSINO MÉDIO 

 

A ansiedade no Ensino Médio: Os jovens estão prontos para cuidar da vida? 

A desconstrução da romantização do mundo do trabalho das mulheres empreendedoras 

A História nos Games: franquia Assassin's Creed 

A influência da infraestrutura na atividade física de lazer 

A percepção dos alunos quanto à exigência das câmeras ligadas nas aulas on-line 

A relação da arte com a tecnologia 

A Relação Entre o Jejum Intermitente com a Bulimia e Anorexia Nervosa em Jovens 

Aborto clandestino: um problema de saúde pública. 

Abraço à distância: cartas entre terceirizados e demais membros do CEFET-MG 

Abuso contra as mulheres de Nova Lima 

Agroconhecimento Tec 

Alzheimer - quem é o doente? 

Astronomia Solar: Vamos olhar para o céu? 



 
 

Bingo contextualizado da tabela periódica 

Calçadas acessíveis - A dificuldade para implantar na realidade urbana 

Capitães da Areia: interdisciplinaridade entre linguagens e matemática 

CCIM – Consumo da Carne e os Impactos Mundiais 

Como deve ser feito o descarte dos medicamentos e de suas embalagens? 

Comparando Gerações 

Conexão Sênior: uma proposta de aplicativo para terceira idade 

Conexão Urbana 

Correlação entre o acesso à informação e a influência nos grupos sociais 

Dilema juvenil: os rumos pela liberdade financeira 

ECOMAK 2 

Estudo da iluminação aliada ao manejo e ao bem-estar da Gallus gallus domesticus 

Histórias que o barro conta: Nãnã Buruquê na escola 

Impacto da pandemia Covid 19 no estado nutricional das crianças do Brasil 

Investigação criminal em aulas de Biologia 

Investigação sobre a percepção das pessoas em relação às vacinas da Covid-19 

JETA BETA: uma proposta de automação para a aplicação da vacina bovina 

LIBRAS: apoio e inclusão de PCDs 

MOVI.SE: a música como ferramenta de bem-estar 

Mudanças Comportamentais na Infância e os Dispositivos Eletrônicos 

Naturabilidade: a importância do consumo sustentável 

O desafio de produzir articulações entre escola e serviços de saúde mental 

O efeito da música no rendimento acadêmico: uma percepção estudantil na pandemia 

O feminismo no mundo do trabalho: preconceitos ou avanços? 

O impacto da pandemia na saúde mental dos estudantes do Ensino Médio 

O pré-natal e o amparo emocional aos pais 

Obesidade infantil, um problema a ser relatado 



 
 

Os impactos da indústria agropecuária na natureza 

Os padrões de beleza impostos pela mídia 

Os pequenos empreendedores mineiros: o mundo do trabalho e suas narrativas 

Paradoxo da tecnologia no mundo do trabalho automobilístico: perdas ou ganhos? 

Poluição do plástico no litoral brasileiro 

Possibilidades e intervenção para o combate à pobreza menstrual: MapMyNeed 

Proteção ao meio ambiente: reutilização de fezes e plástico 

Sacolas descartáveis: um modelo que incentiva a coleta seletiva 

Saúde mental dos jovens e o combate à ansiedade 

Sintomas de ansiedades comuns na adolescência 

We Bio: a célula virtual 

WorkEss: aplicativo de mapeamento e localização de serviços 

Your Career - conheça a sua carreira 

 

  



 
 

 

 

2ª MOSTRA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 

 

Ensino Fundamental 

 

 

A autonomia de estudantes na produção e divulgação de conteúdo científico 

Observar, experimentar e sentir: por uma experiência que nos toque 

Uma sequência de ensino sobre o tema gerador parasitoses e a produção de vídeos 

 

 

 

Ensino Médio 

 

A receita perfeita 

As transexualidades e as ações de uma escola pública em Sete Lagoas 

Criando uma ferramenta para auxiliar na aprendizagem do tema respiração celular 

Estimativa populacional para compreensão do fenômeno de extinção 

Gravidez precoce e IST’s: Um olhar sobre eventos complexos 

Guia de elaboração de uma olimpíada interdisciplinar sobre o corpo humano 

Identificação do cronotipo e sua interferência no desempenho cognitivo 

Imunidade: Uma história em quadrinhos (HQ) para falar de vacina anti Covid 19 

IMUNO BATLLE: um jogo educativo resultado do protagonismo estudantil 

Investigando a digestão em nível biomolecular e sua relação com o sistema imune 

Mapa conceitual dos diferentes tipos de matéria orgânica na compostagem 

Produção de uma animação interativa para o estudo do Novo Coronavírus 

Proposta de aula prática: ação enzimática da bromelina e ptialina 

Respiração celular e funcionalidade das biomoléculas envolvidas no corpo humano 

Sequência didática sobre respiração celular 

Tratamento de água e estudo de enteroparasitoses: divulgando saúde no Instagram 



 
 

Unidade didática para estudar influência da temperatura na atividade enzimática 

Você no combate ao Aedes aegypti 

 


