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Este projeto tem como objetivo apresentar a estudantes de ensino fundamental
médio sobre uma das áreas de atuação de 
a entomologia. Insetos são animais muito atrativos e com isso será
estimular e despertar estudantes no interesse sobre esses
participam de diversos processos no ambiente. Com as
referido projeto, será possível complementar o
acerca dos insetos através da observação
observação do seu comportamento e das
metodologia utilizada será a realização de
coleções entomológicas, utilizando
preparo desse material, o 
criação desses insetos em 
a elaboração de material para as apresentações (palestras e exposição de insetos). 
Com a realização desse projeto, espera
conduzir o projeto, desenvolva habili
universidade, para estudantes de escolas de Sete Lagoas, sobre
insetos, seu modo de vida e os benefícios desses
isso, o discente contará com orientação de
serão feitas adequações relativas àforma de apresentação das informações de 
acordo com o público alvo. Em
preparo e apresentação do
profissionais da área, produtores rurais, técnicos, estudantes de escolas do 
município bem como profissionais da área de educação. Esse projeto dará 
continuidade a um projeto
continuidade porque frequentemente as escolas nos procuram para a realização de 
atividades dessa natureza. 
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Este projeto tem como objetivo apresentar a estudantes de ensino fundamental
médio sobre uma das áreas de atuação de profissionais das ciências agrárias
a entomologia. Insetos são animais muito atrativos e com isso será
estimular e despertar estudantes no interesse sobre esses 
participam de diversos processos no ambiente. Com as atividades d
referido projeto, será possível complementar o conhecimento adquirido nas escolas 
acerca dos insetos através da observação e manuseio destes, estimulando a 
observação do seu comportamento e das suas atividades no ambiente. A 

lizada será a realização de palestras, exposição de insetos vivos e 
coleções entomológicas, utilizando linguagem apropriada ao público alvo. Para o 

 discente precisará realizar coletas de insetos no campo, 
 laboratório, confecção de coleções de insetos, bem como 

material para as apresentações (palestras e exposição de insetos). 
realização desse projeto, espera-se que o discente de graduação, que irá

conduzir o projeto, desenvolva habilidades em explicar o conhecimento
universidade, para estudantes de escolas de Sete Lagoas, sobre a importância dos 
insetos, seu modo de vida e os benefícios desses organismos para o homem. Para 
isso, o discente contará com orientação de um professor especialista em insetos e 
serão feitas adequações relativas àforma de apresentação das informações de 
acordo com o público alvo. Em todas essas etapas, desde a coleta de material, 
preparo e apresentação do material, o estudante terá oportunidade de c

produtores rurais, técnicos, estudantes de escolas do 
profissionais da área de educação. Esse projeto dará 

continuidade a um projeto que se encontra em andamento, e é importante dar 
frequentemente as escolas nos procuram para a realização de 
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Este projeto tem como objetivo apresentar a estudantes de ensino fundamental e 
profissionais das ciências agrárias que é 

a entomologia. Insetos são animais muito atrativos e com isso será possível 
 organismos que 

atividades desenvolvidas no 
conhecimento adquirido nas escolas 
e manuseio destes, estimulando a 

suas atividades no ambiente. A 
palestras, exposição de insetos vivos e 

linguagem apropriada ao público alvo. Para o 
discente precisará realizar coletas de insetos no campo, 
laboratório, confecção de coleções de insetos, bem como 

material para as apresentações (palestras e exposição de insetos). 
se que o discente de graduação, que irá 

dades em explicar o conhecimento adquirido na 
a importância dos 

organismos para o homem. Para 
essor especialista em insetos e 

serão feitas adequações relativas àforma de apresentação das informações de 
todas essas etapas, desde a coleta de material, 

material, o estudante terá oportunidade de convívio com 
produtores rurais, técnicos, estudantes de escolas do 

profissionais da área de educação. Esse projeto dará 
que se encontra em andamento, e é importante dar 

frequentemente as escolas nos procuram para a realização de 


