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Luís Nassif 
Economia, política, 
música e crônicas 
estão em destaque 
no blog do jornalista 

Blog do Mino 
Direto de sua Olivetti, 
o diretor da revista 
"Carta Capital" deixa 
você atualizado 

Observatório da Imprensa 
Você nunca mais vai encarar o que 
vê, lê ou ouve no noticiário do 
mesmo jeito 

Tiago Dória 
Doses diárias de cultura web, 
tecnologia e mídia 

[+] veja mais 

» BBC Brasil 
Irã diz que vai reduzir 
cooperação com inspetores da 
ONU - 21:08:00 
O Irã anunciou que vai reduzir a 
cooperação com a Agênc... 

Câmeras internas podem ter 
filmado assassino de técnico - 
20:32:00 
Imagens de câmeras de circuito 
interno podem ajudar a p... 

» The New York Times 
Comentário: A chance de 
Abdullah - 23:38:06 
A Arábia Saudita está se tornando 
o novo Egito?  

"Color Me Kubrick": o vigarista 
que imitava Kubrick - 17:05:33 
Mesmo que não seja mais do que 
uma irregular coleção de... 

» Agência Nordeste 
Para criador do Proálcool, 
parceria com EUA é ruim - 
13:08:00 

Pensador francês Ignacy Sachs 
chega a AL na segunda - 12:48:00 

» Brasil 
Agenda/eventos - 00:00:00 
AGENDA/EVENTOS Por Vítor 
Cavalcanti São Pau... 

Novas drogas devem melhorar 
tratamento da aids - 00:00:00 
Novas drogas devem melhorar 
tratamento da aids Por V&#... 
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Projeto capacita professores para educação 
ambiental 
22/12 - 09:53 - Agência Fapesp 
 
 

Capacitar professores de ciências e alunos do ensino fundamental para a 
disseminação do conhecimento sobre a preservação dos manguezais, com 
ênfase no ciclo de vida de uma de suas principais espécies: o caranguejo-
uçá (Ucides cordatus).  

Essa é a proposta do trabalho de educação ambiental conduzido pelo biólogo 
Marcelo Amaro Pinheiro, coordenador executivo do campus Experimental do 
Litoral Paulista (CLP) da Universidade Estadual Paulista (Unesp). A iniciativa, 
realizada em escolas públicas e particulares, é um desdobramento do Projeto 
Uçá, que promove a otimização do manejo do caranguejo-uçá em ambiente 
natural com apoio da FAPESP na modalidade auxílio a pesquisa. 

Leia a matéria na íntegra na Agência Fapesp 
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 Links Patrocinados

Cursos On line  
Formação Profissional 
Adquira 120 cursos já 
na matrícula realizada 
institutoamazonia.com  

A Profissão do Futuro  
Seja um Web Designer 
Ganhe Muito Bem 
CD Curso em Videoaulas
www.virtusmedia.com.br  

Loterias On-Line  
Sistema de apostas na 
mega-sena, lotofácil, 
lotomania, quina, etc. 
www.investloto.com.br  

As mais do canal

02/02/2007 - 21:28:46 
Confira a lista dos aprovados na primeira fase do exame da OAB 

18/03/2007 - 08:10:47 
Inep altera prazo de inscrições para Enem 

Últimas Notícias

25/03/2007 - 16:53:00 
PR - Especialistas em Educação à Distância têm espaço no mercado de trabalho. 

23/03/2007 - 16:08:00 
PR - Senai entrega em março Centro de Vestuário e Moda de Londrina. 

23/03/2007 - 14:56:44 
Termina prazo para municípios informarem freqüência escolar  
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19/03/2007 - 08:37:00 
Lula promete internet em cada escola municipal do País 

13/03/2007 - 14:48:13 
Brasil-EUA: Educador social rejeita encontro com Bush 

12/03/2007 - 14:34:41 
Conselheiros escolares terão formação a distância 

28/02/2007 - 14:12:16 
Multimídia educacional 
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