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Circuito Floresta Nativa/ Trilha

Descrição: os estudantes farão o percurso da Trilha da 
Andiroba onde terão a oportunidade de explorar 

biodiversidade, áreas de preservação permanente e 

social e econômica para a região Amazônica.

Público: alunos do 7º ano do Ensino Fundamental ao  
3º ano do Ensino Médio
Duração: 1 hora e 30 minutos
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Objetivos
Proporcionar aos estudantes do Ensino Fundamental e 
Médio conhecimentos sobre ciência e tecnologia, bem 

importância da contribuição da pesquisa agropecuária 
para o desenvolvimento nacional e as suas interfaces 
com a agroindústria e o meio ambiente.

Público-alvo
 Estudantes do Ensino Fundamental e Médio de escolas
estaduais, municipais e particulares.

 
   

 

 

Como fazer o agendamento

 

 

 

Roteiro de visitas oferecidas

 

 

Circuito Laboratório
Descrição: os estudantes conhecerão as funções e importância 
dos laboratórios da Embrapa Acre, a dinâmica de trabalho 
e algumas ações realizadas, como a clonagem de plantas e a 
análise de solo.

Público: alunos do Ensino Fundamental e Médio

Circuito Floresta Nativa/ Trilha

•  O agendamento da visita à Embrapa deve ser feito
por e-mail (acre.eventos@embrapa.br), no período 

outubro.

•  A solicitação da visita deve ser feita com, no mínimo, 
20 dias de antecedência. 
•  A escola se responsabilizará pelo transporte e lanche 
dos alunos.
•  As visitas poderão sofrer alterações devido às 
condições climáticas.
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Programa Embrapa & Escola

Executado na Embrapa Acre desde 2000, o Programa 
Embrapa & Escola destaca-se como uma importante 
estratégia de comunicação entre a Embrapa e o 
público infantojuvenil. Nos últimos 5 anos, cerca de
7 mil alunos participaram das atividades realizadas
pelo programa no Estado do Acre. 
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Circuito Campo Experimental
Descrição: os estudantes poderão conhecer diversos 
experimentos de pesquisas como as plantações 
banana, açaí, mandioca, café, seringueira e gramínea,
além de novos métodos de uso da terra, como

Público: alunos do Ensino Fundamental e Médio

Duração: 1 hora
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