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Embrapa & Escola
Implementação em 1997: tem como objetivo conscientizar os 

estudantes do ensino fundamental e médio, de escolas 
públicas e privadas, sobre a importância da ciência e 
tecnologia enfocando mais especificamente os temas 

vinculados a agricultura.

http://www.cnpm.embrapa.br/apres/responsabilidade.html



2006: Projeto “Outros Olhares de Campinas”2006: Projeto “Outros Olhares de Campinas”

•• OBJETIVOOBJETIVO: Pesquisar o desempenho e testar novas intervenções 
didático-pedagógicas dos produtos de sensoriamento remoto 
aplicados no ensino fundamental e ensino médio.

•• PARCERIAPARCERIA: E.E.Regina Coutinho Nogueira / Campinas - SP.

2006: Trabalhamos com alunos dos ciclos 1 e 2 na iniciação de 
conceitos em geografia (lugar e paisagem), a partir de atividades 
lúdicas utilizando produtos de sensoriamento remoto.

•• PRODUÇÃOPRODUÇÃO: Livro paradidático e jogo educativo com imagens 
de satélites de alta resolução espacial.



Metodologia



Etapa 1Etapa 1

Palestras e cursos com professores e coordenadores 
pedagógicos.

Na Embrapa Na Escola&



Etapa 2Etapa 2

Prática no entorno da escola.

Alunos observaram a escola sob a partir da visão superior oblíqua.
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Etapa 3Etapa 3
Prática em sala de aula

Representação gráfica da escola.



Etapa 4Etapa 4

Palestra e intervenção em sala de aula.

• Satélites de Observação da Terra;
• Visão lateral e visão superior dos objetos;
• Bairro e a Escola;
• Local x Global.



Etapa 5Etapa 5

Desenho de elementos 
conhecidos,

visão superior.



Etapa 6Etapa 6

Escolha dos ícones da cidade de Campinas para 
compor o jogo da memória.

As cartas do jogo da memória foram definidas pelos alunos.

POR MEIO DE DESENHOS



Recebemos cerca de 300 desenhos



Exemplo: Carta do Jogo da MemóriaExemplo: Carta do Jogo da Memória



Livro Outros Olhares de CampinasLivro Outros Olhares de Campinas



Lugares EscolhidosLugares Escolhidos

• PONTO 1: ESC0LA ESTADUAL REGINA COUTINHO NOGUEIRA - educação, lazer e cultura.
• PONTO 2: PARQUE PORTUGAL (LAGOA  DO TAQUARAL) - esporte, lazer e cultura.
• PONTO 3: OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DE CAMPINAS - pesquisa científica, lazer e cultura.
• PONTO 4: BOSQUE DOS JEQUITIBÁS - esporte, lazer e cultura.
• PONTO 5: ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES - educação.
• PONTO 6: CPFL ENERGIA S/A - geração, distribuição e comercialização de energia elétrica, lazer e cultura.
• PONTO 7: AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS - transporte, importação e exportação.
• PONTO 8: SANASA  - saneamento básico.
• PONTO 9: PARQUE DOM PEDRO SHOPPING - comércio, serviços, lazer/entretenimento.
• PONTO 10: HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP- saúde e pesquisa científica.
• PONTO 11: INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (IAC) - pesquisa, desenvolvimento, inovação, 

educação e prestação de serviços.
• PONTO 12: ESTÁDIO BRINCO DE OURO DA PRINCESA - esporte e lazer.
• PONTO 13: ESTÁDIO MOISÉS LUCARELLI - esporte e lazer.





Localização Localização 
dos lugares no dos lugares no 
município de município de 
Campinas/SPCampinas/SP























Continuação do Continuação do 
Projeto Outros Olhares de CampinasProjeto Outros Olhares de Campinas

Os pontos do jogo da memória serão trabalhados no 
segundo jogo, que será elaborado em formato de 
tabuleiro onde serão localizados os ícones da 
cidade, inclusive a escola, na área urbana de 
Campinas.

Conceitos topológicos elementares.
DEMANDA 2007: Trabalhar com a imagens de satélites para propor 

alterações trânsito local.



Inclusão social e consciência Inclusão social e consciência 
ambientalambiental

O aluno e a escola A escola e o bairro
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