
Agendamento de visitas escolares

Professores e estudantes da rede de
ensino fundamental e médio poderão
participar das atividades como exposições,
ofi cinas, debates, jogos e mostra
de vídeos, interagir com
pesquisadores e trocar
experiências com
alunos premiados em
grandes feiras e mostras
nacionais 
de ciências.

Participe!
Agende
a visita da
sua escola!

Telefone
para agendamento:
(21) 3514-5229.

ENTRADA GRATUITA

Ciência, Meio Ambiente 
e Sustentabilidade...
O que você tem a ver 
com isso?
A ciência e a tecnologia (C&T) estão 
presentes todo o tempo e cada vez 
mais na vida de cada pessoa e são 
essenciais para o desenvolvimento 
sustentável. A resolução das grandes 
questões do Planeta passa pela ciência 
e pela tecnologia: elas são necessárias 
e imprescindíveis, embora não 
sufi cientes. O conhecimento dos 
principais resultados da C&T e de 
como elas operam são fundamentais 
para que o cidadão possa opinar 
e infl uenciar em uma sociedade 
democrática. Durante a Rio + 20, o 
Armazém 4 do Pier Mauá se trans- 
formará em um Armazém Científi co 
com as mais variadas, dinâmicas e 
interessantes atividades. Mais de 
30 instituições de ensino e pesquisa 
participam do Armazém Pop Ciência 
na Rio + 20. Veja a lista completa 
das atividades das instituições no 
site: www.popciencia.org.br

Alimente a Árvore da Vida
Traga sua frase, seu desenho, 
sua mensagem para o Planeta. A 
Árvore da Vida será alimentada por 
crianças, jovens e público em geral. 
Estas mensagens serão levadas aos 
dirigentes dos países do mundo e 
serão difundidas, pela internet, para 
todo o Planeta.

Coordenação / Patrocínio:
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    13 e 14 de junho  
  
    Feira de Meio Ambiente, 
    Ciência e Tecnologia

Serão apresentados 80 trabalhos de jovens do 
ensino fundamental e médio selecionados de feiras 
nacionais de ciência e de escolas do estado do Rio.

       13 a 22 de junho

    Exposições

Muitas exposições científi cas e culturais ligadas 
aos temas da Rio + 20 estarão todos os dias 
no Armazém da Pop Ciência: Amazônia e 
Desenvolvimento Sustentável, Prevenção de 
Desastres Naturais, Portinari - Arte e Meio 
Ambiente, Conhecimento do Céu, Química do 
Universo, Vida de Insetos, A Evolução e 
a Natureza Tropical, Espaço Eco-Cultural Parque 
das Árvores Queimadas, Sala Bolha (uso do bambu 
e terra crua em construções populares), Barco Solar, 
Mural Eletrônico Braille, Fábrica de Argamassa, 
Os Jardins Botânicos e a Economia Verde.

    Espaços Interativos

Instituições de pesquisa e ensino, museus e centros
de ciência e entidades científi cas apresentam, por
meio de ofi cinas, experimentos e outras atividades
interativas, questões científi cas e de inovação
tecnológica ou social sobre os temas da Rio + 20.

   Planetário Infl ável Digital

Durante todos os dias haverá apresentações no
Planetário. Serão debatidas questões como: de onde
vem a água que existe no planeta Terra? Existe
água em outros planetas? Como é o céu visto pelos
indígenas brasileiros?

A belíssima exposição 
leva você a uma jornada 
sensorial pelos biomas 
do Brasil. Em uma área 
de 2000 m², cenários e 
módulos interativos
proporcionam uma 
imersão nos mais diversos 
ambientes naturais do país.

Exposição 
Biomas do Brasil

Arena Multiuso
Durante todos os dias acontecerão 
palestras e atividades para público 
sobre temas da Rio + 20 feitas 
por cientistas e especialistas: 
biodiversidade, química para um 
mundo sustentável, geomagnetismo 
e vida, mudanças climáticas, 
internet (20 anos no Brasil!) 
e desenvolvimento sustentável, 
astronomia indígena, a Terra e 
o Universo, mineração sustentável, 
tecnologias populares e para a 
educação inclusiva, economia verde, 
cordel e a Rio + 20, música e ciência, 
apresentações culturais do + Criança 
na Rio +20, encontros virtuais, 
lançamentos de livros, rodas de 
conversa, Mostra Ver Ciência etc.

13/6  |  10h
Abertura do Armazém
Lançamento do Projeto Estrada Verde, 
pela Secretaria Especial de Ciência e
Tecnologia, em parceria com a CCR. 
Participação de Sergio Besserman.

14/6 | 14h30   -   19/6 | 9h 
+ Crianças na Rio + 20. I e IV Forunzinho 
com crianças de todo o Brasil. 
Organização: Fundação Xuxa Meneghel

19/6 | 14h
CenaRios - Projeto Internacional.  
Engajamento de Centros de Ciência e 
a Rio + 20. Association of Science and 
Technology Centers (ASTC) e Fiocruz.

20/6  
Os museus e centros de ciências e 
a Rio + 20 – debate e vídeo de museus da
Europa, EUA e Brasil.
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