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O Programa “Embrapa & Escola” vem realizando junto às escolas públicas e 
particulares de Curitiba e Região Metropolitana,uma exposição itinerante intitulada 
"A Floresta com Araucária e os Seis Elementos da Natureza”, utilizando-se de 
materiais naturais como ferramenta pedagógica interativa, uma vez que facilita a 
demonstração das relações existentes entre o ar, água, solo, vegetais, animais e 
seres humanos. O trabalho objetiva sensibilizar o público sobre a importância dos 
componentes da natureza na Floresta com Araucária, mostrando como a 
interdependência entre eles garante o equilíbrio ecológico. Com essas ações, o 
aluno terá condições de começar a ver o mundo a partir das relações entre os seis 
elementos da natureza. Em 2009, no período de outubro à dezembro, serão 
visitadas dez escolas, sendo sete no município de Curitiba e três no município de 
Bocaiúva do Sul, com uma estimativa de 10.000 participantes, entre estudantes, 
professores e trabalhadores públicos das escolas. A avaliação das atividades tem 
sido feita por meio da análise de aceitação e interesse do público. O Programa 
contribuirá para o estreitamento do relacionamento entre a Embrapa Florestas e o 
público infanto-juvenil no processo de ensino-aprendizagem em ciência, de forma 
interativa. Este trabalho tem contribuído, ainda que de forma não completa, tendo 
em vista o número elevado de alunos, professores e população em geral em Curitiba 
e Região Metropolitana, para o conhecimento da compreensão sobre a dependência 
do equilíbrio ecológico para conservação da Floresta com Araucária.   As ações 
educativas desenvolvidas no Programa também ofereceram impacto na formação 
acadêmica do participante devido ao trabalho científico de extensão, ensino e 
pesquisa na elaboração e execução das atividades. 
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