
                    

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NO ANO DE 2019 

 

 

Nome do Grupo: Programa Solo na Escola                Sigla: PSNE   

Ano de Criação: 2006   

 

Professor (es) Responsável (eis): Antonio Carlos Azevedo Departamento: LSO 

Contato do professor (e-mail institucional e telefone): 

aazevedo@usp.br (019) 3427-2149 
 

Contatos do Grupo (e-mail institucional e telefone): 

aazevedo@usp.br (019) 3427-2149 

Contato de dois alunos responsáveis (e-mail e telefone): 

Bruna Arruda 

bru_agro@hotmail.com  

vignolagabi@gmail.com  

 

Área do Conhecimento: 

5.01.01.00-5 Ciência do Solo 
 

Áreas Temáticas:  

 

(  ) 1. Comunicação  

(  ) 2. Cultura 

(  ) 3. Direitos Humanos e Justiça 

(x) 4. Educação 

(x) 5. Meio Ambiente 

(  ) 6. Saúde 

(  ) 7. Tecnologia e Produção 

(  ) 8. Trabalho 

 

Linhas de Extensão: 

17.2006 – Espaço de Ciência 
32.2006 – Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 
40.2006 – Questões ambientais 
 

O grupo realiza pesquisas? 

(x) Sim 

mailto:bru_agro@hotmail.com
mailto:vignolagabi@usp.br


                    

(  ) Não 

 

 

Está cadastrado no diretório de grupos de Pesquisa do CNPQ?  

(Link do diretório: http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf) 

(  ) Sim 

(x) Não 

 

Em caso positivo, inserir link: 

 

Contextualização do Grupo (Sobre o que se trata/ Objetivos): 

O Programa Solo na Escola tem como principal objetivo disseminar entre alunos e 
professores de todos os níveis de ensino conhecimento acerca do solo como recurso 
natural, buscando através disso promover a conscientização sobre a necessidade de 
preservação e manejo sustentável deste recurso.  

Para efetivação deste objetivo o programa se estrutura na realização de visitas 
monitoradas em nossa estação e se organiza em cinco diretorias, que são elas: 
Coordenação, Extensão, Infraestrutura, Comunicação e Pesquisa.  

Nas visitas atendemos alunos e professores da educação infantil, Ensino 
fundamental, médio e superior; já nas diretorias uma das maiores contribuições no programa 
é a produção e manutenção das demonstrações didáticas sobre formação, evolução e 
preservação de solo; buscando sempre a melhor forma de divulgação dos trabalhos 
realizados e orientações para a reprodução das demonstrações elaboradas na estação SNE, 
que atualmente ocorre através do site, email, facebook e instagram do programa cuja 
manutenção é realizada por alunos participantes do programa.  
 
 

Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2019 

As atividades descritas a seguir estão ilustradas na figura 1, conforme referência: 
A) Visita a estação do PSNE  
B) Visita a estação do PSNE 
C) Evento 
D) Curso de tinta de solo para terceira idade: contou com a participação ativa de 7 pessoas, 

que receberam informação de como produzir tinta utilizando solo, bem como fizeram suas próprias 
tintas e puderam utilizá-la na produção de obras de arte. 

E) Curso de formação continuada de professores: contou com a participação de 17 
professores de Piracicaba e região. O curso foi oferecido pelo PSNE, em parceria com a disciplina 
PAE, do departamento de LSO, contando com a participação de 20 pós-graduandos, que 
ministraram miniaulas durante o curso. 

F) Visita a estação do PSNE 
G) Visita a estação do PSNE 
H) Curso de tinta de solo 
I) Insetos na Esalq: O PSNE foi convidado a participar do evento realizado pelo departamento 
de entomologia, expondo algumas demonstrações e materiais referentes aos organismos do 
solo. 
J) Participação no Esalq Show 



                    

K) Domingo de Solo: a 2ª edição do evento foi realizada no dia 08/12/2019, sendo gratuito e 
aberto ao público em geral. Durante o evento, várias atividades foram desenvolvidas, contando com 
a participação de cerca de 75 pessoas nas 4 horas do evento.  
 

 

Projetos/Atividades de Extensão criados no ano 2019 que estão em andamento  

- Curso de Formação de Professores; 
- Agendamento e recepção de escolas; 
- Formação semestral de monitores e reuniões com diretorias mensais;  
 - Participação do PSNE na feira de insetos da ESALQ-USP;  
 - Planejamento e preparação para o evento Domingo de Solo da ESALQ-USP;  
 - Planejamento e preparação para o evento Cientista por um dia junto ao SESC  
Piracicaba; 
 - Campanha de divulgação para a entrada de alunos da graduação da ESALQ-USP  
ao PSNE.  
 

Estudantes e técnicos participantes do grupo: nome, curso/categoria e contato (e-mail e/ou telefone) 

Excel em anexo 

Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

  Ex: Eng. Florestal  

  Professor/Instituição  

 

Nome  Curso/Categoria  Contato (E-mail)  

Aline Martineli Batista   PG  aline.martineli@usp.br  

Andre Mazzetto    PG  andremmazzetto@gmail.com  

Betania Roqueto dos Reis   PG  betania.reis@usp.br  

Bruna Arruda    PG  barruda@usp.br  

Geraldo José Diogo Filho   PG  geraldo.jose.filho@usp.br  

Jaqueline Lepchak    PG  lepchakjk@usp.br  

Jean Braga     PG  jbraga@usp.br  

Josiane Mazzetto    PG  lopes.mazzeto@gmail.com  

Luciana de Arruda Garcia   PG  lagarcia@usp.br  

Mayara Ferraz Angelocci   C. Biológicas (UNIMEP)  mayaraangelocci@gmail.com  

Monica Fuentes    PG  monikfuents@gmail.com  

Thairis Gomes Santos  PG  Thairis.rim@gmail.com  

William  abduch   PG  wiliiam.abduch@usp.br  

Yasmin Florentino Rodrigues  PG  yasmin-florentino@usp.br 

 



                    

Ilustrações (fotos, tabelas, etc) 

 

Figura 1 A) Visita a estação do PSNE; B) Visita a estação do PSNE; C) Feira de Grupos de 
extensão; D) Curso de tinta de solo para terceira idade; E) Curso de formação continuada a 
professores; F) Visita a estação do PSNE; G) Visita a estação do PSNE; H) Curso de tinta de solo;  
I) Insetos na Esalq; J) Esalq Show K) Domingo de Solo 2019. 
 

 

 

 



                    

Data ____/____/________             

 

 

____ _____ 

Carimbo e Assinatura do Professor Coordenador do Grupo 

 

 

(PADRÃO: O relatório deve conter, no mínimo 3 páginas e no máximo 5 páginas) 

 


