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Instituição: Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) / Polo Regional de Santa Tereza do Oeste 

Início das atividades: 05/12/2019 

Endereço: Estação Experimental de Santa Tereza do Oeste do IAPAR, Rodovia PRT 163, km 188,  Cruzinhas. Caixa 

Postal 2, 85825-000, Santa Tereza do Oeste, PR 

Coordenador(a): Luiz Antônio Zanão Júnior 

Contato: lzanao@iapar.br / (45) 3231-1713  

Link: Não tem 

Público alvo: Estudantes da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); Professores 

da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); Comunidade interna da própria insti-

tuição. 

Atividades: Recepção de grupos de estudantes ou professores na instituição sede para ações de popularização do 

solo; Recepção de indivíduos ou outros grupos na instituição sede para ações de popularização do solo; Realização 

de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para outros públicos; Atividades em trilhas didáticas que 

abordem o tema solos. 

Ao longo do ano o Instituto Agronômico do Paraná de Santa Tereza do Oeste recebe alunos de diferentes níveis 

educacionais para atividades relacionadas ao tema solos. O objetivo é mostrar para as crianças características do 

solo e suas funções, para contribuir para conscientização da necessidade de sua conservação. Participam alunos e 

professores(as) do quarto ano do ensino fundamental das Escolas Municipais de Santa Tereza do Oeste, localizada 

a 30 km de Cascavel. Anualmente também há um evento especial, no Dia Mundial do Solo, para comemorar esta 

data. 
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Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) / Campus Curitiba - Sede Ecoville 

Início das atividades: 01/08/2018 

Endereço: Departamento Acadêmico de Química e Biologia (DAQBI) da UTFPR. Rua Deputado Heitor Alencar Furta-

do, 5000, Ecoville, 81280-340, Curitiba , PR 

Coordenador(a): Sonia Zanello 

Contato: criancasolo@gmail.com / (41) 3279-6505 

Link: https://www.facebook.com/criancasnauniversidade/ 

Público alvo: Estudantes da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); Estudantes 

de pedagogia e/ou licenciaturas; Estudantes de outros cursos de graduação ou pós graduação; Comunidade inter-

na da própria instituição. 

Atividades: Exposição permanente de experimentos, maquetes, banners e demais materiais em local próprio; Re-

cepção de grupos de estudantes ou professores na instituição sede para ações de popularização do solo; Realiza-

ção de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para alunos de diferentes níveis educacionais; Partici-

pação frequente em feiras, exposições, etc. com stand para popularização do solo. 

O projeto recebe na Universidade, pelo Departamento Acadêmico de Química e Biologia, alunos do Ensino Funda-

mental I para atividades orientadas nos laboratórios de solos,  biologia e na sala de extensão onde há uma exposi-

ção permanente sobre solos. Nestes locais são desenvolvidas atividades investigativas e lúdicas sobre solos.  
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Instituição: Universidade Federal do Paraná (UFPR) / Setor de Ciências Agrárias 

Início das atividades: 01/01/2002 

Endereço: Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da UFPR, Rua dos Funcionários, 1540, Bairro Cabral, 

Curitiba , PR 

Coordenador(a): Marcelo Ricardo de Lima 

Contato: projetosolonaescola@gmail.com / (41) 3350-5603 

Links:  http://www.escola.agrarias.ufpr.br/ 

 https://www.facebook.com/solonaescola/ 

 https://www.instagram.com/solonaescolaufpr/ 

Público alvo: Estudantes e professores da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio); Profissionais de nível técnico, tecnólogo ou bacharelado que atuam com solos; Outros profissionais que 

atuam com solos (jardineiros, trabalhadores da construção civil, etc.); Estudantes de pedagogia e/ou licenciaturas; 

Estudantes de outros cursos de graduação ou pós graduação; Autoridades municipais, estaduais ou federais; 

Comunidade interna da própria instituição. 

Atividades: Exposição permanente de experimentos, maquetes, banners e demais materiais em local próprio, 

Recepção de grupos de estudantes ou professores, indivíduos ou grupos, na instituição sede; Atividades fora da 

instituição sede para ações de popularização do solo; Desenvolvimento e divulgação (em site, livros, etc.) de 

experimentos ou atividades; Publicação de livros, banners, cartilhas, vídeos didáticos, apostilas, etc. (digitais ou 

analógicas); Realização de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para formação continuada de 

professores; Oferecimento de disciplinas voltadas à educação em solos na formação inicial de pedagogia ou 

licenciaturas; Realização de cursos, mini cursos, oficinas, etc. para outros públicos; Preparação e exposição de 

monólitos de solo em tamanho natural; Organização de fóruns, simpósios, jornadas, colóquios, etc. visando a 

popularização do solo; Participação frequente em feiras, exposições, etc. com stand para popularização do solo; 

Realização de pesquisas, orientação de TCCs, dissertações e teses na área de educação em solos. 

O objetivo geral deste programa é contribuir para o desenvolvimento da educação em solos, especialmente na 

educação básica. Este programa de extensão universitária estabelece uma série de ações coordenadas entre os 

projetos: “Educação Ambiental em Solos”; “Formação Inicial e Continuada em Solos para Educadores"; “Exposição 

Didática de Solos” e “Recursos Didáticos para Educação em Solos”. 
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Instituição: Universidade Federal do Paraná (UFPR) / Campus Jandaia do Sul 

Início das atividades: 01/12/2018 

Endereço: Campus Jandaia do Sul da UFPR, Rua Doutor João Maximiano, 426, Vila Operária, 86900-000, Jandaia do 

Sul, PR 

Coordenador(a): Osvaldo Guedes Filho 

Contato: osvaldoguedes@ufpr.br/ (43) 3432-4551 

Links:  https://www.instagram.com/solo_na_escola 

 https://www.facebook.com/Solo-na-escola-UFPR-Jandaia-do-Sul-311312122988065/  

Público alvo: Estudantes da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), Professores 

da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), Estudantes de pedagogia e/ou 

licenciaturas, Estudantes de outros cursos de graduação ou pós graduação, Pessoas com deficiência (física, mental 

ou sensorial), Comunidade interna da própria instituição. 

Atividades: Exposição permanente de experimentos, maquetes, banners e demais materiais em local próprio; 

Recepção de grupos de estudantes ou professores na instituição sede para ações de popularização do solo; 

Recepção de indivíduos ou outros grupos na instituição sede para ações de popularização do solo; Atividades fora 

da instituição sede para ações de popularização do solo com estudantes ou professores; Desenvolvimento e 

divulgação (em site, livros, etc.) de experimentos ou atividades voltadas à popularização do solo; Realização de 

cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para formação continuada de professores de diferentes níveis 

educacionais; Realização de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para alunos de diferentes níveis 

educacionais; Realização de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para outros públicos; Preparação 

e exposição de monólitos de solo em tamanho natural; Participação frequente em feiras, exposições, etc. com 

stand para popularização do solo. 

O projeto de extensão tem como objetivo principal difundir com eficiência os conhecimentos sobre solos junto 

aos alunos dos diferentes níveis educacionais. A ideia é promover a popularização da ciência do solo para que to-

dos tenham consciência da importância desse recurso natural para a produção de alimentos e equilíbrio dos ecos-

sistemas. 
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Instituição: Universidade Federal do Paraná (UFPR) / Setor Litoral 

Início das atividades: 07/03/2016 

Endereço: Setor Litoral da UFPR, Câmara de Licenciatura em Educação do Campo (LECAMPO), Rua Jaguariíva, 512, 

Caiobá, Matinhos, PR. 

Coordenador(a): Gilson Walmor Dahmer 

Contato: gwdahmer@gmail.com / (41) 3511-8300 

Link: Não tem  

Público alvo: Estudantes da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); Professores 

da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); Povos e comunidades tradicionais; 

Agricultores / Produtores rurais; Profissionais de nível técnico, tecnólogo ou bacharelado que atuam com solos; 

Outros profissionais que atuam com solos (jardineiros, trabalhadores da construção civil, etc.); Estudantes de 

pedagogia e/ou licenciaturas; Estudantes de outros cursos de graduação ou pós graduação; População rural em 

geral; População urbana em geral; Pessoas que realizam agricultura urbana; Comunidade interna da própria 

instituição. 

Atividades: Recepção de grupos de estudantes ou professores na instituição sede para ações de popularização do 

solo; Atividades fora da instituição sede para ações de popularização do solo com estudantes ou professores; 

Realização de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para formação continuada de professores de 

diferentes níveis educacionais; Realização de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para alunos de 

diferentes níveis educacionais; Realização de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para outros 

públicos; Realização de pesquisas, orientação de TCCs, dissertações e teses na área de educação em solos. 

O movimento denominado Solo Com Ciência busca: 1) alertar as pessoas sobre a finitude do solo e de seus recur-

sos devido aos diferentes usos e manejos adotados pela sociedade contemporânea; 2) estimular formas de uso e 

manejo que promovam a manutenção ou melhoria da qualidade do solo; e 3) estimular atividades voltadas para a 

educação do solo junto a diferentes espaços de formação formais e não formais. 
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Instituição: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) / Unidade São Luiz Gonzaga 

Início das atividades: 01/12/2018 

Endereço:  Rua Marechal Floriano Peixoto, 4557, Agrícola, 97800-000, São Luiz Gonzaga, RS 

Coordenador(a): Rosicler Alonso Backes 

Contato: rosicler-backes@uergs.edu.br  

Links: Não tem 

Público alvo: Agricultores / Produtores rurais; Profissionais de nível técnico, tecnólogo ou bacharelado que atuam 

com solos. 

Atividades: Exposição permanente de experimentos, maquetes, banners e demais materiais em local próprio; Re-

cepção de grupos de estudantes ou professores na instituição sede para ações de popularização do solo; Recepção 

de indivíduos ou outros grupos na instituição sede para ações de popularização do solo; Atividades fora da institui-

ção sede para ações de popularização do solo com estudantes ou professores; Realização de cursos, mini cursos, 

oficinas, etc. sobre o tema solos para formação continuada de professores de diferentes níveis educacionais; Ativi-

dades em trilhas didáticas que abordem o tema solos; Organização de fóruns, simpósios, jornadas, colóquios, etc. 

visando a popularização do solo. 
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Instituição: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) / Campus Três Passos 

Início das atividades: 01/07/2015 

Endereço: Rua Cipriano Barata, 211, Bairro Érico Veríssimo, 98600-000, Três Passos, RS  

Coordenador(a): Marciel Redin 

Contato: marciel-redin@uergs.edu.br / (55) 3522-2895 

Link: Não tem 

Público alvo: Estudantes da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); Professores 

da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); Agricultores / Produtores rurais; Po-

pulação rural em geral; População urbana em geral. 

Atividades: Atividades fora da instituição sede para ações de popularização do solo com estudantes ou professo-

res; Participação frequente em feiras, exposições, etc. com stand para popularização do solo. 

A ação desenvolve atividades na temática de educação em solos, objetivando a popularização dessa área, princi-

palmente nos ambientes escolares, promovendo a valorização, conservação e seu uso sustentável. 
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Instituição: Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) / Campus São Gabriel 

Início das atividades: 02/01/2012 

Endereço: Avenida Antônio Trilha, 1847, 97300-000, São Gabriel, RS 

Coordenador(a): Mirla Andrade Weber 

Contato: weber.mirla@gmail.com / mirlaweber@unipampa.edu.br / (55) 3237-0850 

Link: Não tem  

Público alvo: Estudantes da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); Professores 

da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); Estudantes de pedagogia e/ou licenci-

aturas. 

Atividades: Recepção de grupos de estudantes ou professores na instituição sede para ações de popularização do 

solo; Atividades fora da instituição sede para ações de popularização do solo com estudantes ou professores; Reali-

zação de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para formação continuada de professores de diferen-

tes níveis educacionais; Oferecimento de disciplinas voltadas à educação em solos na formação inicial de pedago-

gia ou licenciaturas. 
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As ações do Projeto Educação em Solos para Crianças objetivam a popularização do conhecimento em solos, prin-

cipalmente, para estudantes e professores da educação básica. . 
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Instituição: Universidade Federal de Santa Maria / Campus sede 

Início das atividades: 08/01/1973 

Endereço: Departamento de Solos, CCR, prédio 42.  Avenida Roraima, 1000, 97105-900, Santa Maria, RS  

Coordenador(a): Fabrício de Araújo Pedron 

Contato: fapedron@ufsm.br / (55) 3220 8108  

Links: www.ufsm.br/msrs 

 www.facebook.com/departamentodesolosufsm 

Público alvo: Estudantes e professores da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino mé-

dio); Estudantes e professores de graduação e pós graduação; Agricultores e comunidade em geral. 

Atividades: Exposição permanente de monolitos de solos, rochas e minerais, experimentos, maquetes, banners, 

mapas e demais materiais em local próprio; Materiais bibliográficos referentes a levantamentos de solos de diver-

sos países do mundo; Recepção de grupos de estudantes ou professores na instituição para ações de popularização 

do solo; Recepção de indivíduos ou outros grupos na instituição sede para ações de popularização do solo; Ativida-

des fora da instituição sede para ações de popularização do solo com estudantes ou professores; Desenvolvimento 

e divulgação (em site, livros, etc.) de experimentos ou atividades voltadas à popularização do solo; Publicação de 

livros, banners, cartilhas, vídeos didáticos, apostilas, etc. voltadas à popularização do solo (digitais ou analógicas); 

Realização de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para formação continuada de professores de 

diferentes níveis educacionais; Realização de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para outros pú-

blicos; Preparação e exposição de monólitos de solo em tamanho natural, rochas e minerais; Organização de cam-

panhas, competições, gincanas, concursos, etc. visando a popularização do solo; Organização de fóruns, simpósios, 

jornadas, colóquios, etc. visando a popularização do solo; Participação frequente em feiras, exposições, etc. com 

stand para popularização do solo. 

O Museu de Solos do Rio Grande do Sul, vinculado à UFSM – campus sede, desenvolve o Programa de Educação 

em Solos, permitindo que a comunidade em geral possa conhecer a importância dos solos para as nossas vidas. 

Diversas atividades técnicas e lúdicas são promovidas no museu, em escolas e em feiras com o objetivo de desper-

tar o interesse do público para preservação dos recursos naturais.  
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Instituição: Universidade Federal de Pelotas (UFPel) / Faculdade de Agronomia / Campus Capão do Leão 

Início das atividades: 01/03/2019 

Endereço:  Departamento de Solos da UFPel, Campus Universitário s/n, 96010-610, Capão do Leão, RS 

Coordenação: Pablo Miguel / Flávia Fontana Fernandes 

Contato: pablo.ufsm@gmail.com / (53) 3275-7268 

Link: https://wp.ufpel.edu.br/solos/  

Público alvo: Estudantes da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio). 

Atividades: Exposição permanente de experimentos, maquetes, banners e demais materiais em local próprio; Re-

cepção de grupos de estudantes ou professores na instituição sede para ações de popularização do solo; Prepara-

ção e exposição de monólitos de solo em tamanho natural. 

A iniciativa busca a popularização do ensino em solos na educação básica e fundamental de escolas do interior do 

município de Pelotas e região. 
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Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) / Campus de Curitibanos 

Início das atividades: 15/09/2020 

Endereço:  Departamento de Agricultura, Biodiversidade e Florestas, Campus de Curitibanos da UFSC, Rodovia 

Ulysses Gaboardi, 3000, 89520-000, Curitibanos, SC 

Coordenador(a): Tancredo Augusto Feitosa de Souza 

Contato: tancredo.souza@ufsc.br / (48) 3721-2184 

Link: Não tem 

Público alvo: Estudantes da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); Professores 

da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); Agricultores / Produtores rurais. 

Atividades: Exposição permanente de experimentos, maquetes, banners e demais materiais em local próprio; Ofe-

recimento de disciplinas voltadas à educação em solos na formação inicial de pedagogia ou licenciaturas; Realiza-

ção de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para alunos de diferentes níveis educacionais; Realiza-

ção de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para outros públicos. 

Espera-se ao final deste projeto as seguintes contribuições: a) Caracterizar e apresentar a importância dos indiví-

duos da biota edáfica para a sociedade Curitibanense; b) Abrir o horizonte de conhecimento dos alunos da gradu-

ação da UFSC e do mestrado do PPGEAN para áreas como a Biologia do Solo e Ecologia dos Ecossistemas; c) Os 

dados levantados durante os mini cursos servirão como alicerce para a elaboração de um material didático para 

aplicação nas escolas públicas de ensino médio; e d) Informar a sociedade Curitibanense e as comunidades vizi-

nhas do PPGEAN sobre os benefícios da biota edáfica para o ecossistema solo e produção florestal. 
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Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) / Campus de Curitibanos 

Início das atividades: 01/01/2017 

Endereço:  Rodovia Ulysses Gaboardi, km 3, Caixa Postal 101, 89520-000, Curitibanos, SC 

Coordenador(a): Alexandre ten Caten 

Contato: ten.caten@ufsc.br / (48) 3721-7172 

Link: Não tem 

Público alvo: Estudantes da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), Professores 

da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio). 

Atividades: Recepção de grupos de estudantes ou professores na instituição sede para ações de popularização do 

solo; Participação frequente em feiras, exposições, etc. com stand para popularização do solo. 

A atividade Cores do Solo permite a integração dos participantes em torno da temática Solo. A possibilidade de 

trabalhar com as diferentes cores do solo permite discutir com os participantes as razões para que o solo seja tão 

diverso, como o solo se forma, quais os riscos que o solo corre, e o quão importante o solo é para nossa própria 

existência. 
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Instituição: Embrapa Suínos e Aves 

Início das atividades: 25/11/2019 

Endereço:   Rodovia BR 153, km 110, Distrito Tamanduá, 89715-899, Concórdia, SC 

Coordenador(a): Juliano Corulli Corrêa 

Contato: juliano.correa@embrapa.br / (49) 3441-0467 

Link: Não tem 

Público alvo: Agricultores / Produtores rurais; Profissionais de nível técnico, tecnólogo ou bacharelado que atuam 

com solos; População rural em geral. 

Atividades: Desenvolvimento e divulgação (em site, livros, etc.) de experimentos ou atividades voltadas à populari-

zação do solo; Realização de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para alunos de diferentes níveis 

educacionais; Realização de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para outros públicos; Participação 

frequente em feiras, exposições, etc. com stand para popularização do solo; Realização de pesquisas, orientação 

de TCCs, dissertações e teses na área de educação em solos. 
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Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) / Campus Lages 

Início das atividades: 02/03/2015 

Endereço:  Avenida Luiz de Camões, 2090, Coral, 88520-030, Lages, SC 

Coordenador(a): Leticia Sequinatto 

Contato: letisequinatto@gmail.com / (49) 3289-9184 

Links:  https://www.facebook.com/Solo-na-Escola-UDESC-706687482781767/  

 https://www.instagram.com/solonaescolaudesc/  

Público alvo: Estudantes da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); Professores 

da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); Profissionais de nível técnico, tecnólo-

go ou bacharelado que atuam com solos; Estudantes de pedagogia e/ou licenciaturas; Estudantes de outros cursos 

de graduação ou pós graduação; População rural em geral; População urbana em geral; Comunidade interna da 

própria instituição. 

Atividades: Exposição permanente de experimentos, maquetes, banners e demais materiais em local próprio; Re-

cepção de grupos de estudantes ou professores na instituição sede para ações de popularização do solo; Ativida-

des fora da instituição sede para ações de popularização do solo com estudantes ou professores; Desenvolvimento 

e divulgação (em site, livros, etc.) de experimentos ou atividades voltadas à popularização do solo; Realização de 

cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para formação continuada de professores de diferentes níveis 

educacionais; Preparação e exposição de monólitos de solo em tamanho natural. 

O Programa Solo na Escola / UDESC tem como objetivo principal popularizar o conhecimento sobre solos, bem 

como da sua importância no ecossistema, visando a sua conservação.  
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Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) / Campus de Curitibanos 

Início das atividades: 01/03/2017 

Endereço:  Rodovia Ulysses Gaboardi, km 3, Fazenda Pessegueirinho, 89520-000, Curitibanos, SC 

Coordenador(a): Julia Carina Niemeyer 

Contato: julia.carina@ufsc.br / (48)3731-2174 

Link: Não tem 

Público alvo: Estudantes da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); Professores 

da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio). 

Atividades: Recepção de grupos de estudantes ou professores na instituição sede para ações de popularização do 

solo; Atividades fora da instituição sede para ações de popularização do solo com estudantes ou professores; Ativi-

dades em trilhas didáticas que abordem o tema solos. 

Este projeto tem como o objetivo trazer a Escola até a Universidade para um mundo de descobertas que desper-

tem o interesse científico dos estudantes e auxiliem na aprendizagem das Ciências Naturais, compreendendo o 

solo como um sistema vivo.  As ações são focadas no estudo da biodiversidade da fauna do solo e são desenvolvi-

das em laboratório e trilha ecológica, por estudantes de graduação e pós-graduação. 
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Instituição: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) / Gerência Regional de 

São Miguel do Oeste 

Início das atividades: 02/01/2017 

Endereço:  Rodovia SC 386, km 3, Linha Cruzinhas, 89.900-000, São Miguel do Oeste, SC 

Coordenador(a): Clístenes Antônio Guadagnin 

Contato: guada@epagri.sc.gov.br / (49) 3631-3229 

Links:  https://m.facebook.com/ater.extremooeste.sc/ 

 https://www.epagri.sc.gov.br/  

Público alvo: Estudantes e professores da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino mé-

dio); Agricultores / Produtores rurais; Profissionais de nível técnico, tecnólogo ou bacharelado que atuam com so-

los; Outros profissionais que atuam com solos (jardineiros, trabalhadores da construção civil, etc.); Estudantes de 

outros cursos de graduação ou pós graduação; População rural em geral; Pessoas que realizam agricultura urbana; 

Autoridades municipais, estaduais ou federais; Comunidade interna da própria instituição; Jovens rurais. 

Atividades: Recepção de grupos de estudantes ou professores na instituição sede para ações de popularização do 

solo; Recepção de indivíduos ou outros grupos na instituição sede para ações de popularização do solo; Atividades 

fora da instituição sede para ações de popularização do solo com estudantes ou professores; Desenvolvimento e 

divulgação (em site, livros, etc.) de experimentos ou atividades voltadas à popularização do solo; Publicação de 

livros, banners, cartilhas, vídeos didáticos, apostilas, etc. voltadas à popularização do solo (digitais ou analógicas); 

Realização de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para formação continuada de professores de 

diferentes níveis educacionais; Realização de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para alunos de 

diferentes níveis educacionais; Realização de cursos, mini cursos, oficinas, etc. sobre o tema solos para outros pú-

blicos; Atividades em trilhas didáticas que abordem o tema solos; Organização de campanhas, competições, ginca-

nas, concursos, etc. visando a popularização do solo; Organização de fóruns, simpósios, jornadas, colóquios, etc. 

visando a popularização do solo; Participação frequente em feiras, exposições, etc. com stand para popularização 

Ações de extensão rural e pesquisa agropecuária com famílias de agricultores, jovens rurais, lideranças locais e 

regionais, professores e estudantes nas áreas de uso, manejo e conservação do solo e água, educação ambiental e 

preservação do meio ambiente. 
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