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Caro leitor, é com prazer que nós da 
Escola Centro Educacional Eurípedes 
Peri Rosa, publicamos o jornal Eco Kids, 
elaborado pelos alunos da Educação 
Infantil, Fundamental I, e alunos do 
Fundamental II das turmas, 6º ano A, 6º 
Ano C, 7º ano A e 7º Ano C. A pesqui-
sa e as atividades foram desenvolvidas 
para conhecimento e valorização do 
meio onde vivem.
O bioma Caatinga com seu clima se-
miárido, tem secas prolongadas e é 
geralmente tratado como um ambien-
te pobre e escasso. Na verdade, abriga 
diferentes espécies de seres vivos, tan-
to da fauna como da flora. E tem um  
incrível potencial de desenvolvimento 
sustentável, de forma que gere renda 
e mantenha vivo o bioma. É magnífica 
a mudança da paisagem, passando do 
período de estiagem para o período de 
chuvas, mesmo escassas.
A palma: Opuntia fícus-indica (nome 
científico), é de origem mexicana e de 
fácil adaptação ao semiárido, assim 
como o umbu de nome científico Spon-
dias tuberosa, são plantas que de acor-
do pesquisas podem servir de fonte de 
renda e sustentabilidade para as famí-
lias das comunidades.
As pessoas que vivem na região ob-
servam as mudanças ambientais, cli-
máticas e tecnológicas e tentam 
adaptar-se às novas conquistas 
e descobertas. Através do co-
nhecimento,  buscam meios de 
sustentabilidade porque o meio 
ambiente deve ser tratado com 
carinho, zelo e respeito. 

Os alunos do 6º ano, 7º ano, educação infantil e fun-
damental I foram visitar a Fazenda Experimental no dia 
23/05/2017.

A Fazenda Experimental fica situada na Comunidade da 
Pedra Mole, extremando com Ribeirão e Bate-pé, distri-
to de Vitória da Conquista. Tem como principal objetivo 
a criação de mudas e distribuição para o maior número 
possível de moradores da região, podendo estas pessoas 
ter renda extra ou única com uma mão de obra de baixo 
custo e de fácil manutenção. Para a produção das mudas 
é utilizado os métodos de enxertia e estaquia. Os umbus, 
além de um tamanho incomum, são muito saborosos e 
suculentos. Podem também, pela sua qualidade, favore-
cer a criação de cooperativas, que atenda o pequeno agri-
cultor e o incentive no cultivo do umbu e produção dos 
derivados do fruto, como extração da polpa, fabricação de 
doces, geleias, biscoitos e sorvetes.

VISITA Fazenda Experimental 



Houve uma palestra proferida pelo Senhor Dilerma-
no Morais Fonseca (Engenheiro Agrônomo, técnico 
da Secretaria de Agricultura - PMVC e professor do 
Colégio Militar), que com muito entusiasmo 
nos falou sobre a fazenda como centro de 
pesquisa e participação dos moradores da 
região. No momento a fazenda ainda não 
possui rede elétrica, mas futura-
mente é provável e interessante 
que se crie uma cooperativa.
Ainda na sua fala disse o quanto 
é importante cuidarmos do meio 
onde vivemos,  o cultivo da palma e 
outras plantas na região.
Como resultado da visita os alunos produzi-
ram alguns relatos sobre a palestra.

O UMBU E A PALMA
Nós fomos visitar a Fazenda Expe-
rimental em Pedra Mole, na região 
do Ribeirão no dia 23/05/2017. 
Saímos da escola às 13 horas, 
chegamos à fazenda aproximada-
mente 13h50min.
Lá, nós vimos pé de umbuzeiro, 
pé de palma, pé de pinha, pé de 
seriguela, pé de cagaita. Tivemos 
também uma palestra com o en-
genheiro agrônomo, Senhor Diler-
mano, que falou sobre o umbuzei-
ro e muitas receitas que podem 
utilizar o fruto, como em doces, 
geléias, umbuzada, suco e outras 
receitas.
No discurso sobre a palma, com-
preendemos que além de servir de 
alimento para os animais, os se-
res humanos também consomem 
na utilização de remédios casei-
ros, pratos deliciosos e também 
na fabricação de alguns produtos 
como: xampu, sabonetes e outros.
Na pesquisa de campo da Fa-
zenda Experimental, aprendemos 
como fazer a enxertia e estaquia 
para a obtenção do umbu gigante. 
Conhecemos o umbuzeiro que pro-
duzia 6 tipos de umbus diferentes. 
Aprendemos que a planta cagaita 
dá um sorvete maravilhoso, po-
rém, se comer a fruta em demasia 
provoca dores de barriga.
Enfim, o passeio foi muito bom!!!

Aluno: Luiz Gustavo Morais Oliveira
7º Ano A       Matutino.

VISITA Fazenda Experimental 



E N T R E V I S T A S
Thiago Marcelo Teixeira e Maicon Paiva Frei-

re, alunos do 6º ano A, fizeram uma entrevista 
com o Senhor Leonilho Ribeiro Queiroz e a Senho-

ra Alvina Vitória Lima, casados, moradores antigos do 
distrito de Bate-pé, pais de 17 filhos. 

Acerca da fazenda experimental, questionamos o que sa-
bem sobre a localidade, o que produzem, e qual a finalida-
de das pesquisas desenvolvidas na fazenda.  
Os Senhores nos responderam que apesar de serem tão pró-
ximos, não conhecem a fazenda e menos ainda as suas ati-
vidades. Porém, sabem que existe a fazenda e as mudas do 
umbu gigante e se interessam em cultivar a cultura do umbu.
Outro questionamento foi sobre a palma que não tem espi-
nhos, o casal  também não tinha conhecimento. Acharam a 
ideia maravilhosa, pois é muito difícil o manuseio da palma 
que fere com facilidade e provoca intensa dor no local, e na 
maioria das vezes inflama muito e demora na cicatrização.
O casal demonstrou conhecimento empírico sobre o umbu 
e a palma, plantados e colhidos à maneira deles. Informados 
sobre as novas tecnologias, demonstraram interesse no co-
nhecimento e práticas das mesmas.

O Senhor Dilermano Morais Fonseca é engenheiro agrô-
nomo, técnico da Secretaria da Agricultura - Prefeitura 
Municipal de Vitória da Conquista e professor do Colé-
gio Militar, palestrou e deu uma aula de campo no dia 
23/05/2017, para os alunos da educação infantil, funda-
mental I,  do 6º ano e 7º ano do fundamental II sobre a 
Fazenda Experimental.
Criada em 2010, a fazenda é mantida pela Prefeitura Mu-
nicipal de Vitória da Conquista em parceria com a EM-
BRAPA. Através da Secretaria da Agricultura é mantido 
um banco de germoplasma  (unidades conservadoras de 
material genético de uso imediato ou com potencial de 
uso futuro) do umbu.
O objetivo principal da fazenda é a disseminação do umbu 
gigante no município de Vitória da Conquista.
Também foi falado sobre o acesso, manejo e cuidados com as mudas. 
Foi mostrado aos alunos técnicas para utilização, cultivo e produção 
de plantas, incluindo a palma sem espinhos.

Os alunos do 5º ano foram acompanhados pela profes-

sora Eunice no dia 17/05/2017 até a casa do Senhor Gil-

mar Ferreira de Morais, que com muita alegria os recebeu, 

contando-lhes histórias da sua infância e casos relatados 

por seus pais e avós. Na casa onde morava quando pe-

queno, na região do Poço Comprido II, a batata do umbu 

era utilizada tanto para animais como também servia de 

alimento para toda a família. Lembrou com saudade de um 

maravilhoso doce que comia da batata do umbu.

Junto com os alunos, escavou um buraco nos arredores do 

umbuzeiro, tirando de lá a batata. Para os alunos foi de gran-

de surpresa poder ver e experimentar.



OFICINAS

Todo conhecimento é resultado 
de curiosidades. A imaginação 
transforma os resultados em 

projetos, técnicas entre outros. 
É necessário que o aluno 

demonstre o que aprendeu 
com determinado conteúdo 
utilizando de outras formas, 

sendo estas divertidas e 
criativas.

Multiseriada

Prof. Enides

Multiseriada

Prof. Enides

4ºB

Prof.ª Zivaneide

5º Ano

Prof.ª Eunice

6º Ano

Prof.ª Polliana

4º Ano

Prof.ª Zivaneide

Aluno: Kaique Ramos

Aluno: Paulo Silas

Aluno: Tamires Ferraz

Aluno: Christian Moisés

Aluno: Isac Lima

Aluno: Débora Rocha



C U R I O S I D A D E S  RECEITAS,     PARÓDIAS     E     CORDEL

Ingredientes:

10 palmas picadas (fo
lhas novas)

12 tomates sem pele

4 colheres de farinha de trigo

6 ovos

1 cebola grande

Cheiro verde

Sal a gosto

Alho amassado

Orégano

Modo de preparo:

Ferver a palma e escorrer bastante. 

Refogue a palma com os temperos, 

despeje-a em um refratário. Bata os 

ovos em neve, adicione as gemas e 

continue batendo, acrescente a farinha 

de trigo e despeje sobre a palma no 

refratário, leve ao forno espere dourar, 

pronto. Sirva-se.

Adryelle Rocha Santos

6º Ano A

Umbuzada

Ingredientes:

5 litros de umbu (de vez)

2 litros de leite

1 rapadura

2 litros de água

Modo de preparo:

Lave os umbus e coloque-os em uma 

panela com a água. Deixe ferver até que 

os umbus amoleçam. Escorra e passe-os 

em uma peneira. Bata no liquidificador 

com o leite e a rapadura. Pode ser servido 

quente ou colocar no congelador e esperar 

que fique cremoso.

Amanda de Jesus Cantil

7º Ano C

Frigideira de palma



 RECEITAS,     PARÓDIAS     E     CORDEL

Ingredientes:

10 palmas picadas (fo
lhas novas)

12 tomates sem pele

4 colheres de farinha de trigo

6 ovos

1 cebola grande

Cheiro verde

Sal a gosto

Alho amassado

Orégano

Modo de preparo:

Ferver a palma e escorrer bastante. 

Refogue a palma com os temperos, 

despeje-a em um refratário. Bata os 

ovos em neve, adicione as gemas e 

continue batendo, acrescente a farinha 

de trigo e despeje sobre a palma no 

refratário, leve ao forno espere dourar, 

pronto. Sirva-se.

Adryelle Rocha Santos

6º Ano A

A caatinga que chora

Pedras que cantam (Fagner)

Quem é rico mora na cidade

Mas quem trabalha mora em Bate-pé

Quem dirige vai pra cidade

Mas quem tem jegue fica em Bate-pé

O sol quente na gente, esquentando a mente

Faz o povo correr do calor

E o povão é capaz!

Vamos embora de jegue

Vamos embora sem demora

Vamos pra frente, que o sol tá quente demais

Pra conquistar o lugar, chupar umbu e dançar

Tanta coisa a gente inventa 

Mas um dia a caatinga se reinventa

E a gente vai só cantar.

Rosimara Ferreira Paiva 

6º Ano C

P
a
ró

d
ia

Umbuzada

Ingredientes:

5 litros de umbu (de vez)

2 litros de leite

1 rapadura

2 litros de água

Modo de preparo:

Lave os umbus e coloque-os em uma 

panela com a água. Deixe ferver até que 

os umbus amoleçam. Escorra e passe-os 

em uma peneira. Bata no liquidificador 

com o leite e a rapadura. Pode ser servido 

quente ou colocar no congelador e esperar 

que fique cremoso.

Amanda de Jesus Cantil

7º Ano C

A BATATA DO UMBUZEIRO
Batata do umbuzeiro
Fonte de água natural
Muito rica em nutrientes
Pra planta crescer normal

Pode ser a seca brava
Muito tempo sem chover
Xilopódio poderoso
Faz a planta florescer.

Co
rd

el

Além de muita água
Nutrientes minerais
Também serve para matar a fome
De homens e animais

Tá presente no cenário
Das histórias do sertão
Servia para matar a sede
 Do bando de lampião

Existem muitas batatas
Em plantas do mundo inteiro
Mas nenhuma se compara
A batata do umbuzeiro.

Turma: 5º Ano
Professora: Eunice A. SILVA

Falta de água no sertão, não é desculpa não

Vou contar pra vocês 

Minha vida no sertão

Que para vivenciar precisa de paciência 

Porém, o resultado, pode servir para a ciência

Moro na caatinga 

Onde a água é escassa 

Precisamos andar muito para água conseguir

Vocês não sabem como é difícil a vida por aqui.

No sertão onde moro

Encontrar água não é fácil não

Para molhar a plantação

Precisa de muita determinação

Na escola aprendemos 

Fazer uma horta suspensa

Quarta feira muito trabalho a fazer

Para as hortas suspender

Na minha escola 

Foi uma grande emoção

A gente se juntou 

Para fazer uma plantação

Acabamos de fazer a nossa horta suspensa

Plantamos coentro, cebola, couve e alface

Com dedicação e paciência

Logo, logo, elas nascem.

Alunos: Ana Clara Morais Silva, João Gabriel Lima 

Sena, Luan Oliveira dos Santos, Guilherme Queiroz 

Paiva, Maria Clara Novais de Deus, Jackson Santos 

Paiva, Pedro Henrique Queiroz Lima, Silvio Santos 

Queiroz, André Luiz Oliveira Ruas, Igor Lima Silva, 

Lucas Lima Silva. 

Turma: Multiseriada / Professora: Enides Meira Silva
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CAATINGA É O NOME DA 
VEGETAÇÃO BRASILEIRA 
PREDOMINANTE EM BATE 
PÉ. ELA É FORMADA DE 
ÁRVORES E ARBUSTOS 
QUE, NA SUA MAIORIA, 
PERDEM AS FOLHAS 
DURANTE A ESTAÇÃO SECA. 
DESTACAM-SE NA FLORA 
DO LUGAR OS CACTOS 
MANDACARU E XIQUE-
XIQUE, O UMBUZEIRO, A 
GAMELEIRA, O PAU-FERRO, 
O ANGICO E A BARAÚNA.

CAÇA-PALAVRAS

JOGO DOS 7 ERROS

DIVERSÃO


