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PARCEIROS PROMOÇÃO

16 a 18 de outubro de 2018



INSCRIÇÕES ABERTAS COM VAGAS LIMITADAS

Pelo telefone (49) 3441-0400 com Marisa ou Jacir, 

das 8h às 12h e das 13h às 17h

PARTICIPANTES

Alunos dos 5º ou 6º ano

O QUE É O EVENTO?

O Dia de Campo da Ciência tem como objetivo apresentar o trabalho de ciência 

realizado pela Embrapa e as instituições parceiras, despertando o interesse pelo 

tema ciência, pesquisa e experimentação. O evento também discute e apresenta a 

temática do meio ambiente e como a ciência contribui com ele, incentivando cada 

vez mais a consciência de preservação ambiental. Ele é direcionado para alunos e 

professores de 5º e 6º ano do ensino fundamental de escolas públicas e particulares 

da região da AMAUC e municípios vizinhos do Rio Grande do Sul. O evento ocorre na 

sede da Embrapa, no formato de Dia de Campo com visita em estações, e integra a 

programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT.

QUAL É O TEMA E A DINÂMICA?

O tema deste ano é “Ciência para redução das desigualdades”, que será apresentado 

de maneira didática e lúdica em cinco estações:

- Ciência nos Laboratórios;

- Ciência na Suinocultura e na Avicultura;

- Ciência no Meio Ambiente: Diálogo para a redução da desigualdade

- Ciência no Meio Ambiente: Trilha ecológica - um espaço para diversidade

- Ciência no Meio Ambiente: Cooperação para combate às desigualdades

Serão recebidas na atividade dez turmas por dia, sendo 5 no período da manhã e 5 no 

período da tarde, com turmas de até 35 crianças.

COMO FAÇO PARA MINHA ESCOLA PARTICIPAR?

As escolas interessadas devem entrar em contato com a Embrapa e fazer a inscrição. 

No momento da inscrição, por telefone, serão repassadas mais informações sobre a 

dinâmica do evento. É de responsabilidade de cada escola o transporte dos alunos 

até o local do evento.
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