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Todos os anos o Colégio Auxiliadora promove um evento para mostrar a produção 
intelectual de seus alunos nas várias áreas do conhecimento. Em 2002, o destaque foi a 
I Mostra de Ciências da Natureza e Matemática. Alunos de todas as séries participaram 
com projetos interessantes e desafiadores. 

No dia 03 de outubro, à noite, no Teatro Auxiliadora, o professor de teatro do colégio, 
José Maurício Cagno apresentou uma performance, seguida da abertura da mostra pela 
Diretora Valentina Augusto. 

Pais e convidados que compareceram à mostra, realizada nos dias 3 e 4 de outubro nas 
várias dependências do puderam se encantar e se envolver no mesmo clima que se fez 
presente enquanto se desenvolviam ao longo do ano, os projetos de trabalho: o conhe-
cimento científico revelado na experiência diária de cada um, a íntima relação entre a arte 
e a ciência, o saber e o viver articulados na construção de um mundo melhor. 

O grande destaque da Mostra foi a presença da renomada altista nlástica Qrr1 a voçf-;-^-. 
com algumas de suas ob^s que, expostas no saguão do teatro, poss ib tava~ aos visitan-
tes desde a chegada, entender o fio condutor de alguns dos trabalhos expostos: concei-
tos matemáticos inspirando a artista que, por sua vez, inspirou os alunos em seus traba-
lhos. 

Nos pátios, salas de aulas e laboratórios, pequenos e jovens cientistas, revelavam seus 
~ jfápkK oor^ecmentos: fertüização do solo através da compostagem, produção de energia, 
a relação ertre ~ js>ca e matemática, a rreservação dos aquíferos, a sustentab' 'dade do 
planeta e tantos outros. 

Também chamou a atenção na mostra a Sala do Fundo do Mar, una instalação recrian-
do o que foi trabalhado com o livro paradidático " Um passeio no fundo do Mar", de 
Samuel M. Branco. Os alunos reviveram todo o aprendizado e conhecimentos das maravi-
lhas marinhas. 

O Laboratório de Matemática foi transformado na Sala dos Desafios onde quebra cabe-
ças e desafios montados com a participação, entre outros, de alunos das 8a.s séries 
revelavam o grande interesse de alunos e visitantes em participar e superar-se na solução 
dos problemas. 

Nos Laboratórios de Física, Química e Biologia, os pais puderam acompanhar as 
experimentações científicas que fazem parte do aprendizado dos filhos durante o ano. 

CTC - Para aprender ciências 
No salão Dom Bosco as Ia.s e 2a.s séries apresentaram trabalhos referentes .aos temas " 
Condições Climáticas", " Equilibrando e Pesando" e n Transformações" desenvolvidos nas 
a jlas semanais do programa CTC - Ciência e Tecnologia para Crianças. Demonstraram domí-
nio do conteúdo e muita habilidade ao manusear o rico material oferecido a cada unidade. 
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