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O projeto proposto tem como público alvo crianças e adolescentes que
o Projeto Local de Envolvimento Comunitário (PLEC) e o
fim de explorar conteúdos de biologia e educação
interdisciplinar por meio de oficinas. As oficinas
proporcionando oportunidades ao público
brasileiro e as questões ambientais
e ao manejo de produtos 
desenvolverem atividades do
Engenharia Florestal (DEFLO) da UFSJ, campus Sete Lagoas. Pretende
estimular o processo criativo, e, promover novas oportunidades de ensino
aprendizagem através de atividades teóricas e práticas, cont
de novos conhecimentos e habilidades pelas crianças e
Para tal, será formada uma equipe
bolsista, docentes e discentes

 

 
  

Quais são as plantas que estão no meu quintal?
Carine Klauberg Silva 

 Departamento de Engenharia Florestal 

O projeto proposto tem como público alvo crianças e adolescentes que
o Projeto Local de Envolvimento Comunitário (PLEC) e o Shopping Sete Lagoas, a 
fim de explorar conteúdos de biologia e educação ambiental, de forma 
interdisciplinar por meio de oficinas. As oficinas proporcionarão atividades práticas, 

ando oportunidades ao público alvo de conhecerem a flora do cerrado 
brasileiro e as questões ambientais envolvidas com relação aos incêndios florestais 

 florestais não madeireiros. Assim como, conhecerem e 
atividades do Laboratório de Manejo Florestal, do Departamento de

Engenharia Florestal (DEFLO) da UFSJ, campus Sete Lagoas. Pretende
estimular o processo criativo, e, promover novas oportunidades de ensino
aprendizagem através de atividades teóricas e práticas, contribuindo na
de novos conhecimentos e habilidades pelas crianças e adolescentes participantes. 
Para tal, será formada uma equipe multidisciplinar, constituída pelo coordenador, 
bolsista, docentes e discentes voluntários, assim como voluntários do 

? Cerrado.  

O projeto proposto tem como público alvo crianças e adolescentes que frequentam 
Shopping Sete Lagoas, a 

ambiental, de forma 
proporcionarão atividades práticas, 

alvo de conhecerem a flora do cerrado 
envolvidas com relação aos incêndios florestais 

florestais não madeireiros. Assim como, conhecerem e 
Laboratório de Manejo Florestal, do Departamento de 

Engenharia Florestal (DEFLO) da UFSJ, campus Sete Lagoas. Pretende-se 
estimular o processo criativo, e, promover novas oportunidades de ensino 

ribuindo na aquisição 
adolescentes participantes. 

multidisciplinar, constituída pelo coordenador, 
voluntários, assim como voluntários do PLEC.  


