
Vereador homenageia Embrapa por projeto com escola rural 
de Campo Grande  

Os responsáveis pelo desenvolvimento da ação educativa “Embrapa & 
Escola e site Contando Ciência na Web”, na Embrapa Gado de Corte, 
receberam nesta quinta-feira, 20, na Câmara de Vereadores, a 
homenagem em forma de moção de congratulações do vereador 
Eduardo Romero (PTdoB). A escola rural Orlandina Oliveira Lima, na 
MS 080, em Campo Grande, ficou em primeiro lugar entre as 
participantes da região Centro-Oeste. O concurso foi realizado em 
todas as regiões do País. 

O supervisor do Núcleo de Comunicação Organizacional e 
coordenador do projeto, Rodrigo Alva, o supervisor do Setor de 
Gestão da Implementação da Programação de Transferência de 
Tecnologia, Websten Cesario, e o técnico da área de arte final do 
Núcleo de Comunicação, Paulo Paes, foram recebidos no gabinete do 
vereador, que aproveitou para parabenizar o trabalho em pesquisa 
agropecuária realizado pela Embrapa em Mato Grosso do Sul.  

Ação 

A ação educativa, desenvolvida como parte das comemorações dos 
40 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
contou com a participação de alunos do 7º ano do ensino 
fundamental. O projeto de Ciências, sobre Boas Práticas 
Agropecuárias, foi liderado pela professora de Artes Marlei Lorenzoni.  

Na apresentação, realizada em novembro do ano passado na 
Embrapa Gado de Corte, a escola abordou diversos temas das Boas 
Práticas Agropecuárias, incluindo esquetes e parodias musicais com 
vários cenários e figurinos feitos com material reciclável.  

Como premiação, além de receber um kit Minibiblioteca da Embrapa e 
cem kits para alunos contendo mochila ecológica, estojo, caderno, 
agenda e mouse pad, a escola será representada pela professora e 
um aluno durante a solenidade do 41º Aniversário da Embrapa, no 
dia 24 de abril, em Brasília.  

Escola  

A Escola Orlandina Oliveira Lima está localizada a cerca de 40 
quilômetros de Campo Grande. Os 200 alunos das turmas do 1º ao 
9º ano do ensino fundamental moram nos assentamentos Sucuri, 
Conquista e Aspargo. A principal atividade econômica desenvolvida 
nas redondezas é a pecuária de corte, além da pecuária leiteira, 
criação de avestruz, criação de cavalos, granja e agricultura. 
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