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Dia da Matemática 
      No dia seis de maio, comemoramos o Dia Nacional da Matemática!  
       A data foi escolhida em homenagem a Júlio Cesar de Mello e Souza, educador e matemático, nascido 
em seis de maio e conhecido como Malba Tahan. Para celebrar essa data, os alunos tiveram atividades 
diversificadas, em que aprenderam sobre as biografias de Júlio Cesar e Malba Tahan, além de discutirem 
sobre o problema da partilha de 35 camelos por três herdeiros – história integrante do livro “O homem que 
calculava”, do qual Malba Tahan é autor. Para finalizar, foi proposto o problema dos quadrados de 
Perelmán, nos quais os alunos utilizaram as 28 peças de um dominó para tentar construir sete quadrados, 
cada um contendo quatro peças (vazio no centro), de modo que, em cada quadrado, o lado possua a 
mesma soma fixada.  
 
Texto e atividade: Profª Bianca 

Oficina de Política e Cultura Agrária no Brasil 
     Os alunos do sétimo ano A desenvolveram uma atividade sobre os cuidados na avicultura. 
Aprenderam sobre a diferença entre galinhas de corte e de postura, a identificar o sexo dos pintinhos e 
pintainhas e sobre a importância da ração em sua alimentação. Foi super divertido e instrutivo! Parabéns, 
sétimo A!  
 
Texto e atividade: Profº Rodrigo 

Provas trimestrais 
        Nessa semana, de seis a dez de maio, os alunos da Escola 
Agrícola estiveram empenhados nas provas trimestrais de todas 
as disciplinas. Diariamente realizaram avaliações de Português, 
Matemática, História, Geografia, Ciências, Artes, Inglês e 
Educação Física. Cada turma teve seu próprio calendário e se 
empenhou nos estudos para realizar as avaliações de fim de 
trimestre. Os professores, gestores e funcionários da escola 
desejam a todos os alunos boa sorte nos resultados! 
 
 

Semana de provas e atividades diversas foram desenvolvidas na Agrícola 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Oficina de campo e reconhecimento do ambiente - Avicultura 

      Trabalho desenvolvido com a turma do segundo ano na Avicultura, nas aulas de campo e 
reconhecimento do meio. Os alunos adquiriram conhecimentos referentes às galinhas, aos benefícios da 
carne de frango e dos ovos, e após os trabalhos teóricos e de visita, realizou-se aula na Agroindústria, 
para o preparo de minipizzas de frango. Foram utilizados os ovos da escola que os alunos recolheram, 
sendo que, além da degustação, o trabalho foi engajado em nossos conteúdos e no processo de ensino e 
aprendizagem como um todo.  
 
Texto e atividade: Profª Natália 

Semana Afro Brasilidades 
 
     De seis a dez de maio, a Escola Agrícola ofereceu aos alunos do ensino Fundamental II uma Semana 
de AfroEstudos, desenvolvida pelos bolsistas do Projeto Residência Pedagógica (Projeto da Unesp de Rio 
Claro em parceria com a escola).  
   O objetivo da Semana foi desenvolver debates sobre a África e a questão Negra e sua relação com o 
Brasil, de forma a expandir o conhecimento dos alunos na problemática e possibilitar-lhes refletir sobre 
seus próprios comportamentos e concepções.  
  As atividades foram desenvolvidas durante o período da tarde, por meio de oficinas de Rap,  
Capoeira, Saraus, Abayomi, Linguagens, Empoderamento e Cartografia.  
   Todos aproveitaram muito as trocas de conhecimento durante essa semana.  
 
Texto: Profª Bruna 

Oficina de arte e cultura 
    Nessa semana, os alunos do quarto ano terminaram os trabalhos referentes ao dia das mães. 
Trabalhamos com pintura, e ficou uma graça!  
 
Texto e atividade: Profª Marta Moi 
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