
 
 

Boletim 1 – MAIO/JUNHO 
Comissão de Divulgação 

DEU “BÃO” – Festa Junina do IF  

Aconteceu no último dia 03 de junho a festa junina do IFSP, realizada na Colônia Espirita Fraternidade. 

A festa contou com diversas barracas de comidas típicas, organizadas e decoradas pelos próprios alunos e 

pais de alunos da escola. Teve também a tradicional quadrilha e jogos para diversão do público. A entrada foi 

um quilo de alimento não perecível e os alimentos arrecadados foram doados à Colônia Espirita Fraternidade, 

entidade que cedeu o espaço para a realização do evento. 

 
 

Projeto PLIF tem participação de destaque no V Congresso de Iniciação 
Científica do IFSP Itapetininga  
 

A apresentação intitulada “PLIF: a trajetória de um projeto de leitura”, elaborada pela docente Elaine 

Hoyos juntamente com as alunas bolsistas Beatriz de Souza Lima e Sthefany Camargo Santos, ambas do 

Curso de Licenciatura em Letras e ex-alunas do Técnico de Agroindústria integrado ao Ensino Médio, foi 



 
 

selecionada entre os cinco melhores projetos da área de Ciências Humanas e Sociais pelos organizadores do 

V Congresso de Iniciação Científica do IFSP Itapetininga. Os projetos selecionados foram apresentados na 

tarde do dia 24 de maio no campus de Itapetininga e avaliados para uma premiação. O projeto não recebeu o 

prêmio final, contudo, apenas o fato de ter sido selecionado entre os melhores serviu de um grande incentivo 

aos nossos alunos de modo geral, e, em particular, às alunas bolsistas aqui mencionadas que mereceram 

esse reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 4 anos. 

“DIA E” – O DIA DO ESPANHOL  
                                                                                              

 

 

No dia 20 de junho foi comemorado no pátio do campus o 

“Dia E” – o dia do Espanhol. A comemoração mundial, 

celebrou a importância da língua espanhola como língua 

internacional. A festa de todos os que falam espanhol, 

com diversas atividades culturais e lúdicas mundo afora, 

foi criada em 2009, pelo Instituto Cervantes, uma 

instituição espanhola que tem como objetivo promover e 

ensinar a língua espanhola e difundir sua cultura. 

Organizado pelos bolsistas do projeto de extensão 

Abanico - oficinas de língua espanhola, o evento foi 

marcado pela exposição de objetos típicos da cultura 

espanhola e hispano-americana e com um karaokê em 

espanhol, em que os alunos, além de muita diversão, 

puderam praticar a língua cantando “mucho”.  

Coordenadores dos Cursos de Licenciatura participam do Encontro de 
Licenciatura do IFSP 
 

Nos dias 7 e 8 de junho deste ano, os docentes Julio Damalio, coordenador do Curso de Ciências 

Biológicas, e Elaine Hoyos, do Curso de Letras, representaram nossa instituição no Fórum Permanente de 

Ensino: Encontro de Licenciaturas do IFSP e Formações Pedagógicas, realizado no campus de Araraquara. 

Foram discutidos temas pertinentes à implantação e desenvolvimento dos cursos de Licenciaturas, como a 

evasão, a formação do professor e o estágio supervisionado curricular obrigatório, sempre visando a melhoria 

dos nossos cursos e a qualidade dos mesmos. 

 

 



 
 

III SEMANA DO BRINCAR  
 

Entre os dias 23 e 26 de maio aconteceu a III Semana do Brincar. As atividades, desenvolvidas pelos 

alunos do curso Integrado em Lazer e Técnico em Eventos, contaram com a presença de mais de 400 

participantes, entre alunos do IFSP e da rede municipal. Segundo a coordenadora do curso de Lazer, a 

professora Raquel Marrafon, o evento cumpriu seu objetivo principal, que foi de oferecer um espaço para a 

reflexão sobre a importância do brincar na sociedade atual, bem como compartilhar técnicas de lazer e 

recreação para a atuação profissional. A programação contou com a presença de profissionais importantes na 

área de recreação e lazer, como o presidente da Associação Brasileira de Recreadores, Tiago Paçoca, que 

juntamente com o professor Dedimar Alves, do IFSP Birigui e o responsável local da TV Tem, proferiram a 

mesa redonda “O setor de entretenimento no século XXI”. Oficinas de pintura facial, “quebra-gelo” e gincanas 

também fizeram parte da tão variada programação.  

 

Brigada de Incêndio do IFSP-Avaré 
 

No dia 31 de maio foi realizado no Instituto Federal de São Paulo, campus Avaré, a simulação de 

Evacuação de Prédio, coordenada pela Brigada de Incêndio do campus. O procedimento é recomendado pela 

Orientação Técnica nº 16/2015, artigo 5.3 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Dias antes, o 

responsável pela Brigada de Incêndio na instituição, o servidor Renato Guerra, apresentou a todos os alunos 

e servidores orientações gerais sobre os procedimentos de segurança e evacuação em caso de incêndio.  

 



 
 

Licenciatura em Letras 

 

Aula Magna  

 
No dia 8 de maio, foi realizada a aula magna do Curso de Licenciatura em Letras do nosso campus. 

Os alunos do primeiro semestre do Curso receberam com muito prazer os docentes convidados da USP, Prof. 

Waldemar Ferreira Netto e Profa. Roseane Amado de Sá, que proferiram, respectivamente, as palestras “Os 

símbolos e sua linguagem no estudo das Letras” e “Português Segunda Língua/Língua estrangeira”. Foi um 

momento muito importante para os alunos ingressantes que puderam conhecer um pouco mais sobre sua 

área de estudos, a linguagem, além de perceberem que há muitas possibilidades de projetos de iniciação 

científica na área. As palestras estão disponíveis no link https://youtu.be/tiwFDNLRKKc 

 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

II SEMANA DA BIOLOGIA 

 
A II Semana da Biologia ocorreu no período de 15 a 19 de maio e contou com participação de alunos 

do curso, professores, palestrantes convidados e comunidade. Apresentações orais, pôsteres, palestras e 

minicursos fizeram parte da programação. A II Semana da Biologia é um evento organizado pelos alunos do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo - Campus Avaré. Em sua segunda edição, a semana teve como principal objetivo promover discussões 

relativas às Ciências Biológicas, no âmbito da pesquisa, ensino e extensão, além de criar redes de 

colaborações em futuros trabalhos. 

 

BASE COMUM  
 

Menção honrosa em Matemática  
 

Os alunos do Ensino Médio Integrado receberam, no último dia 05 de junho, pelas mãos dos 

professores de Matemática do campus, professora Estela Soares e dos professores Fábio Crivelli e Franklin 

Barros, os certificados de menção honrosa pela participação na 12ª Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas, edição 2016. A olimpíada que tem como um de seus objetivos desenvolver o conhecimento 

matemático nos estudantes premiou 10.000 (dez mil) alunos de Escolas Públicas com maior pontuação 

nacional, em cada um dos três níveis, dentre eles, nossos alunos. Parabéns! 

https://youtu.be/tiwFDNLRKKc


 
 

 

 

 

OBMEP 2017 
 

 Aconteceu no último dia 06 de junho, a primeira fase da 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas. A prova que é realizada pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada 

(IMPA), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), é promovida com recursos oriundos do 

contrato de gestão firmado pelo IMPA com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC) e com o Ministério da Educação (MEC). Nesse ano, além dos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental e dos alunos do Ensino Médio, das Escolas Públicas municipais, estaduais e federais, houve 

também a participação das Escolas Privadas, o que a coloca entre as maiores olímpiadas de Matemática do 

mundo. Em nossa escola, todos os alunos do Ensino Médio Integrado realizam a prova de Nível 3, e desses, 

as doze maiores notas, selecionados em ordem decrescente, serão classificados para a Segunda Fase, que 

será realizada ainda neste ano. Estimular e promover o estudo da Matemática no Brasil e contribuir para a 

melhoria da qualidade da educação básica são uns dos objetivos da olimpíada.  

 

 



 
 

 

 

Dramatização de obra literária  
 Os alunos do primeiro ano do Ensino Médio Integrado em Lazer, Agroindústria e Mecatrônica 

apresentaram a releitura/dramatização da obra clássica de Gil Vicente, “Auto da Barca do Inferno”. A obra, 

representativa do período Humanista da literatura portuguesa, representa o juízo final católico de forma 

satírica e com forte apelo moral. Além do estudo sistemático literário, os estudantes puderam experenciar de 

maneira alternativa, que não somente a dos textos escritos, a crítica social, temática tão cara aos textos 

literários.  



 
 

 
                       



 
 

Olimpíada Brasileira de Física  

A Olimpíada Brasileira de Física (OBF) é um programa que tem como objetivos despertar e estimular o 

interesse pela Física, proporcionar desafios aos estudantes e identificar os estudantes talentosos em Física, 

preparando-os para as olimpíadas internacionais e estimulando-os a seguir carreiras científico-tecnológicas.  

No campus Avaré, a primeira fase da OBF foi realizada no dia 11 de maio e contou com participação 

de alunos das primeiras, segundas e terceiras séries do Ensino Médio Integrado.  

 

Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão – 1º semestre de 2017 
 

 Desde março de 2017 estão sendo desenvolvidos nas dependências do IFSP – Campus Avaré, diversos 

projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Segundo a coordenadoria do campus, mais de vinte projetos estão 

em andamento, proporcionando a toda comunidade escolar e avareense oportunidades de compartilhar e 

aprimorar os conhecimentos acadêmicos, científicos e sociais.  

Os projetos de Ensino desenvolvidos nesse semestre, os professores responsáveis e os alunos 

envolvidos são:  

Nome do Projeto Professor responsável Alunos envolvidos/Curso 

Linhas (Des)tortuosas Flávia Hatsumi Izumida Andrade Laura Amicci/ Meca II 

Literatura e Cinema Élida Cristina de Carvalho 
Castilho 

Nathália Rosseto / Lazer II 

Blog IFespañol: aprendizagem 
com interatividade 

Elaine Aparecida Campideli 
Hoyos 

Sthefany Camargo dos Santos / 

Letras 

Turismo Rural em Avaré (SP): 
conscientização, pesquisa de 

demanda e apoio na elaboração 
de produtos 

Luciana Pereira de Moura 
Carneiro 

Ricardo Alexandre Rosa da Silva 

TCC do Curso Técnico em 
Lazer: apoio na organização, 
execução e fechamento do 

Luciana Pereira de Moura 
Carneiro 

Maria Vitória E. Caetano / Lazer III 



 
 

acampamento de férias IFSP 
2017 

Monitoria de disciplinas da área 
biológica como prática didática 
para alunos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas 

Lívia Cristina dos Santos Walace Rubens Kauati Valente 

Práticas Pedagógicas e o 
Processo de aprendizagem 

Tamyris Proença Bonilha Garnica Bruna Maria Rodrigues Leria 

Monitoria Laboratório de 
Informática 

Alex Maurício Mazo Matheus Gustavo Lourenço de 

Godoy 

Elaboração de Materiais 
Didáticos para aulas Práticas 

Eduardo Antônio Bolla Júnior Beatriz Sousa de Oliveira 

 

Alguns dos projetos de Extensão desenvolvidos nesse semestre, os professores responsáveis e alunos 

envolvidos são: 

Nome do Projeto Professor responsável Alunos envolvidos/Curso 

Claquete Flávia Hatsumi Izumida Andrade Hellena Fernandes Buenting / 
Meca II 
Lisliane / Letras 

PLIF – Projeto de Leitura do IF Elaine Aparecida Campidelli 
Hoyos  

Beatriz de Souza Lima / Milena da 
Silva Grupp 

Abanico Elaine Aparecida Campidelli 
Hoyos 

Paola Vilas Boas / Meca III 
Keila Wendy Palmeira / Letras 

Mecatrônica na Escola  Fábio Busquim 
Marcus Vinicius Maia Rodrigues 

Nicholas Damasceno Pinto / Luis 
Cláudio Floriano / Meca III 

 

Os cursos de Extensão desenvolvidos nesse semestre, seus horários e os locais de realização são: 

Curso Horário Sala 

Currículo e Entrevistas de 
Emprego: como se preparar? 

Segundas-feiras, das 17h20min às 
19h00 

B102 

Espanhol II 
 

Segundas-feiras, das 17h20min às 

19h00 

B101 

Resolução de Problemas 
Matemáticos – Turma 1 

Terças-feiras, das 17h20mon às 

19h00 

B101 

 Resolução de Problemas 
Matemáticos – Turma 2 (enfoque 

para o ENEM) 

Terças-feiras, das 17h20mon às 

19h00 

B102 



 
 

#curtindoOBMEP Terças-feiras, das 17h20mon às 
19h00 

B103 

Inglês básico para Comunicação II Terças-feiras, das 17h20mon às 

19h00 

A113 

Mãos à obra – Aulas de Física Quartas-feiras, das 17h20mon às 

19h00 

B101 

Redação Acadêmica e Científica Quintas-feiras, das 17h20 

às 19h00 

A113 

Fotografia Quartas e quintas-feiras, das 

17h20mon às 19h00 

Lab. Informática II 

 

PLIF vai à Fundação CASA de Cerqueira César 
 

A docente Elaine Hoyos, coordenadora do PLIF – Projeto de Leitura do IF, teve a oportunidade de falar 

do seu projeto em duas unidades do complexo da Fundação CASA – Centro de Atendimento Socioeducativo 

aos Adolescentes – de Cerqueira César. Sob o título “Um voo pelo mundo da leitura”, além de apresentar o 

projeto, destacou a importância da leitura na vida do indivíduo, e a atual aluna do Curso de Letras (ex-aluna 

do Técnico de Agroindústria integrado ao Ensino Médio), Beatriz de Souza Lima, deu um testemunho sobre 

sua participação no projeto e sobre os benefícios que a leitura trouxe a sua vida. 

Leitura de Sobremesa: um doce momento 
 

Uma das vertentes do PLIF – Projeto de Leitura do IF – é a Leitura de Sobremesa que foi retomada 

neste mês de junho e ocorre todas as terças e sextas, das 13h15 às 13h35, no Cantinho Leitura dentro do 

auditório do nosso campus. A leitura é fundamental para o desenvolvimento do senso crítico e do crescimento 

pessoal e profissional do indivíduo. Desse modo, é fundamental que o hábito de ler seja fomentado nosso 

campus. Esse projeto é conduzido pelas docentes Elaine Hoyos, Maria Glalcy Dalcim e Luciana Carneiro, e,  

neste ano, pelas bolsistas de extensão Beatriz de Souza Lima, do Curso de Letras, e Milena da Silva Grupp, 

do Curso de Tecnologia em Agronegócio. 

 

 

 



 
 

III SEMANA DO MEIO AMBIENTE  
  

 A III Semana do Meio Ambiente do IFSP – Meio ambiente, educação e cidadania, organizada pela 

Comissão de Sustentabilidade aconteceu nos dias 07 e 08 de junho, nas dependências do campus. O evento, 

marcou as ações, sempre efetivas, dos professores membros da comissão, que de forma atuante otimizam 

ações de preservação e sustentabilidade ambiental dentro e fora do campus. Também estiveram presentes 

representantes da associação de catadores de Avaré. Para finalizar o evento, foram plantadas diversas 

mudas de árvores pelo campus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) 

A premiação para os alunos medalhistas da OBFEP ocorreu no dia 29 de junho e foi realizada na 

Unesp, Campus Bauru. O aluno Paulo Emanuel Castagnaro, do terceiro ano do curso de Mecatrônica, foi 

premiado com a medalha de Bronze. 

 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pauloemanuel7?fref=mentions

