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Esalq recebe feira do conhecimento com estudantes da rede estadual 

Evento acontece nesta quarta e quinta no campus da USP em Piracicaba. 

Programa Ponte realiza exposições científicas e culturais dos alunos. 
Do G1 Piracicaba e Região 

 

 
Projeto Ponte realiza feira do conhecimento na Esalq em Piracicaba (Foto:Divulgação/ Projeto 

Ponte) 

 

O projeto "Ensino Médio, Biocombustíveis e Meio Ambiente", do programa Ponte, realiza uma feira de 

conhecimento em Piracicaba (SP) com estudantes de ensino médio da rede estadual. O evento 

acontece nesta quarta (4) e quinta-feira (5) na central de aulas na Escola Superior de Agricultura Luiz 

de Queiroz, campus da USP no município. 
 

A feira contará com exposições científicas e culturais elaborado por estudantes, oficinas 

socieducativas e intervenções artísticas e stands interativos de parceiros. O evento tem o apoio da 

Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba e do Finep. 

 

O programa ainda contará com a apresentação de trabalhos desenvolvidos pelos estudantes e 

professores das 15 escolas participantes do projeto "Ensino Médio, Biocombustíveis e Meio 

Ambiente", além de atrações artísticas. 

http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsp%2Fpiracicaba-regiao%2Fnoticia%2F2015%2F11%2Fesalq-recebe-feira-do-conhecimento-com-estudantes-da-rede-estadual.html%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2FxoDID7au3aKvi7E5SpbR-PzJaJc%3D%2F1200x630%2Fs.glbimg.com%2Fjo%2Fg1%2Ff%2Foriginal%2F2015%2F11%2F03%2Falunos_estrangeiros.jpg&description=Esalq%20recebe%20feira%20do%20conhecimento%20com%20estudantes%20da%20rede%20estadual
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsp%2Fpiracicaba-regiao%2Fnoticia%2F2015%2F11%2Fesalq-recebe-feira-do-conhecimento-com-estudantes-da-rede-estadual.html%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2FxoDID7au3aKvi7E5SpbR-PzJaJc%3D%2F1200x630%2Fs.glbimg.com%2Fjo%2Fg1%2Ff%2Foriginal%2F2015%2F11%2F03%2Falunos_estrangeiros.jpg&description=Esalq%20recebe%20feira%20do%20conhecimento%20com%20estudantes%20da%20rede%20estadual


 

 

 

Programação Feira do Conhecimento do Programa Ponte 

Local: Central de Aulas da Esalq 

Quarta-feira (4), das 8h às 12h 

8h – Chegada das escolas à Esalq e início da feira (exposição nos stands das 8h às 12h) 

8h30 - Abertura 

9h às 10h – Avaliação dos trabalhos nos stands (banca examinadora) 

10h – Oficinas Simultâneas 

Escolas Suatentáveis 

Hortas Urbanas: como fazer na minha casa? 

Construção de Minhocário 

Mangá 

Brincadeiras ao ar livre 

11h – Apresentações artísticas dos estudantes 

12h - Encerramento 

 

Quinta-feira (5), das 8h às 12h 

8h – Abertura 

8h30 – Teatro Imagem: Por Volta de Logo Depois 

10h – Oficinas Simultâneas 

Hortas Urbanas: como fazer na minha casa? 

Construção de Minhocário 

Mangá 

Brincadeiras ao ar livre 

11h – Apresentações artísticas dos estudantes 

12h – Encerramento e “Prêmio Lembrança Destaque” para os três melhores projetos. 



 

 

 
Projeto Ponte realiza feira do conhecimento com alunos de Piracicaba (Foto: Projeto Ponte) 

 


