
Neste espaço de 

popularização científica 

são realizadas visitas 

principalmente por alunos 

do ensino fundamental e 

médio. Todavia o projeto 

também recebe outros 

públicos, sendo muito 

frequente a visita de 

estudantes de cursos 

técnicos em agropecuária, 

agroecologia, meio 

ambiente, química,  cursos 

superiores, ou cursos de 

formação específica. 

Os objetivos da 

Exposição: 

- Proporcionar a 

oportunidade de conhecer 

um pouco da Universidade 

e de interagir com o solo; 

- Proporcionar a troca de 

experiências entre a 

Universidade e os 

professores de outras 

instituições de ensino; 

- Despertar no aluno  o 

interesse sobre a 

importância do solo. 

Alguns conteúdos 

desenvolvidos na 

Exposição: 

- Como os solos são 

formados. 

- O perfil do solo e seus 

horizontes 

- Textura do solo 

- Estrutura do solo 

- Os organismos que 

vivem no solo 

- Erosão e compactação do 

solo 

- Ciclo do cálcio 

- Minhocas 

- Materiais feitos de solo 

- Matéria orgânica do solo 

- Cores do solo 

O que é a Exposição 
Didática de Solos? 
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A Exposição Didática de Solos é dinâmica, procurando mostrar aspectos do solo que 

normalmente não são vistos na sala de aula. Os alunos desenvolverão atividades como: 

examinar um perfil de solo, visitar a coleção de rochas formadoras do solo e morfologia do 

solo (cor, estrutura, textura, horizontes, etc.), manusear o solo, participar de demonstrações 

da experimentoteca de solos, dentre outras. Os conteúdos são passados aos alunos de 

maneira agradável, principalmente baseado na experimentação. É interessante que o 

professor tenha ministrado o conteúdo relacionado a solos antes da visita, para 

potencializar o aprendizado. Deve ser ressaltado que a visita é uma ferramenta didática, 

mas que não substitui o conteúdo ministrado pelo professor em sala de aula. 



A Exposição Didática de Solos do Programa Solo na Escola/UFPR já 

recebeu mais de 12.000 visitantes ao longo de seus doze anos de 

existência. Além de atender os visitantes, este espaço também serve para 

o desenvolvimento de material pedagógico que fica à disposição dos 

professores no site www.escola.agrarias.ufpr.br 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Agrárias 

Departamento de Solos e Engenharia Agrícola 

Rua dos Funcionários, 1540 - Bairro Cabral 

80035-050 - Curitiba - PR 

PROGRAMA SOLO NA ESCOLA 

UFPR 

IMPORTANTE: Não traga a sua turma 

se você não recebeu um e-mail ou 

telefonema confirmando o 

agendamento. 

A estrutura existente tornaria inviável a 

visitação com um grupo maior que 30 

pessoas, prejudicando a qualidade do 

trabalho. Somente sob consulta poderia 

se verificar a disponibilidade de 

monitores para atender um grupo maior 

que 30 alunos. 

A turma deverá estar no Departamento 

de Solos e Engenharia Agrícola (Rua 

dos Funcionários, 1540, Bairro Juvevê) 

no horário marcado. 

A UFPR não fornece o transporte, o 

qual deverá ser providenciado pela 

respectiva escola. 

As visitas terão duração média de uma e 

meia, dependendo do interesse da 

turma. 

O agendamento é realizado somente 

através do link: 

www.escola.agrarias.ufpr.br 

As visitas são gratuitas. 

Professores ou escolas interessadas 

devem agendar as visitas com 

antecedência. A cada semestre mudam 

os dias disponíveis para visitas (consulte 

o formulário on-line). 

O agendamento ocorre por ordem de 

inscrição. Devido à demanda é 

interessante agendar a visita com a 

maior antecedência possível. Se você é 

aluno peça para o seu professor agendar 

uma visita com a sua turma.  

Para confirmar o agendamento aguarde 

um e-mail. Caso a resposta demore 

muitos dias entre em contato com o 

Prof. Marcelo Lima no e-mail 

agendaprojetosolonaescola@gmail.com 

ou telefone (41) 3350-5603.  

As atividades serão conduzidas por 

bolsistas de extensão do Programa Solo 

na Escola, sob a orientação dos 

professores do Departamento de Solos e 

Engenharia Agrícola da UFPR. 

As turmas deverão ter obrigatoriamente 

o acompanhamento de, pelo menos, dois 

professores da escola. Os alunos devem 

ser informados que a visita é uma 

atividade de conhecimento científico, e 

não um passeio.  

A Exposição Didática de Solos do 

Programa Solo na Escola fica no 

Campus Cabral da UFPR, na Rua dos 

Funcionários, 1540, em Curitiba (PR), 

próximo ao terminal de ônibus do 

Cabral,  e quase em frente à estação 

tubo “Agrárias” do ligeirinho. 

Como fazer o agendamento das visitas 

Tel: (41) 3350-5603 

Email: projetosolonaescola@gmail.com 

Site: www.escola.agrarias.ufpr.br 

Facebook: www.facebook.com/solonaescola 

“O solo demora para nascer, não se reproduz e 
morre facilmente” 

Curta nossa fan page: 

facebook.com/solonaescola 


