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Objetivando levar ciência e informação a
estudantes do ensino fundamental e médio de
escolas públicas e particulares, possibilitando
a difusão do conhecimento gerado ao longo de
sua existência, a Assessoria de Comunicação
Social - ACS da Embrapa implantou o
Programa Embrapa & Escola, em 1997. Este
programa funciona como um importante
instrumento de comunicação e transferência
de tecnologia para todas as Unidades da
empresa.
Na Embrapa Semiárido, o mesmo é
coordenado pela Área de Comunicação e
Negócios para Transferência de Tecnologias -
ACN e vem atuando com atividades de
promoção do desenvolvimento sustentável e
de educação ambiental junto às escolas
compreendidas na região semiárida.
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Nos seus doze anos de atuação na Embrapa
Semiárido, o programa já atendeu a mais de
50 mil estudantes, na faixa etária de 06 a 18
anos, na sua maioria da rede pública de
ensino fundamental e médio da região
semiárida, contribuindo para a melhoria do
ensino-aprendizagem, a popularização da
ciência e a iniciação científica, a aproximação
da Empresa junto ao público estudantil e o
desenvolvimento sustentável da região.
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Professores e estudantes de ensino
fundamental e médio de escolas públicas e
particulares.

<Palestras nas escolas e na Embrapa
Semiarido;

«Visitas de professores e estudantes à
Embrapa Semiárido;

-Exposições e feiras;
«Apoio a projetos pedagógicos das

instituições de ensino;
xlmplantação de hortas pedagógicas e

Unidades Demonstrativas;
<Concurso de Redações e Desenhos sobre a

Embrapa Semiárido.


