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SOBRE O PROGRAMA: 

 

O Museu de Zoologia da UEFS - MZFS, através da Divisão de Educação, Acervo Didático e Divulgação (DEADD), 

realizou atividades relacionadas à divulgação e popularização do conhecimento zoológico junto à população 

escolar e a comunidade em geral. A visitação pública das escolas e entidades educacionais deu-se nas salas 

expositivas do MZFS, através de agendamento prévio, onde a equipe executora preparou os espaços destinados às 

exposições temáticas atendendo às atividades sócio-educativas propostas durante a visita que é mediada pela 

equipe. 

 
POPULAÇÃO ATENDIDA: 

QUANTITATIVO CARACTERIZAÇÃO LOCAL 

702 

Professores e alunos do Ensino 

Fundamental I, II e Médio da Rede Pública 

Estadual e Municipal 

Escolas da rede estadual e municipal de 

ensino de Feira de Santana e cidades 

circunvizinhas 

374 

 

Professores e alunos do Ensino 

Fundamental I, II e Médio da Rede 

Particular 

Escolas da rede particular de ensino de 

Feira de Santana e da microrregião 

192 

Estudantes e Professores de Graduação e 

Pós-Graduação de Instituições de Ensino 

Superior 

Instituições de Ensino Superior da Bahia, 

de outros estados e países 

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E A PESQUISA: 

 

Este Programa, no decorrer do ano de 2016, contribuiu no fortalecimento e ampliação das ações educativas do 

Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, consolidando-o como espaço de educação não-

formal, responsável pela disseminação e popularização do conhecimento zoológico em Feira de Santana e em sua 

microrregião. Promoveu uma política de comunicação, estabelecendo uma relação dialógica entre a sociedade e o 

museu, colaborando, em especial, para a formação do espírito científico de professores e estudantes da rede 

pública e particular de ensino através de ações pedagógicas, elaboração de acervos didáticos e instrucionais. 



Apresentou informações contidas em materiais/temas em diversas exposições de forma interdisciplinar, 

possibilitando ao visitante uma visão ampliada das ciências e das di

motivando o desenvolvimento de uma cultura escolar inovadora com vistas à alfabetização científica através de 

um espaço educacional. 

No que se refere à formação de recursos humanos, as atividades do Programa opo

de alunos de graduação do Curso de Ciências Biológicas em atividades de natureza extensionista, formando 

profissionais capacitados no auxílio ao atendimento ao público em espaços de educação não

sentido, os bolsistas são orientados para desempenharem o papel educativo e comunicacional que as exposições

temáticas oferecem ao público, atuando como mediadores dos diferentes saberes zoológicos, sendo também 

produtores de recursos didáticos disponíveis para empréstim
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Equipe da DEADD/MZFS recepcionando grupo escolar no portal do museu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de Palestras 

 

 

Apresentou informações contidas em materiais/temas em diversas exposições de forma interdisciplinar, 

possibilitando ao visitante uma visão ampliada das ciências e das diferentes formas de interação com a Zoologia, 

motivando o desenvolvimento de uma cultura escolar inovadora com vistas à alfabetização científica através de 

No que se refere à formação de recursos humanos, as atividades do Programa oportunizaram a atuação / inclusão 

de alunos de graduação do Curso de Ciências Biológicas em atividades de natureza extensionista, formando 

profissionais capacitados no auxílio ao atendimento ao público em espaços de educação não

sistas são orientados para desempenharem o papel educativo e comunicacional que as exposições

temáticas oferecem ao público, atuando como mediadores dos diferentes saberes zoológicos, sendo também 

produtores de recursos didáticos disponíveis para empréstimo para as escolas. 

Equipe da DEADD/MZFS recepcionando grupo escolar no portal do museu 

Foi 

dezembro de 2016, n

público de aproximadamente 

1270

da educação bás

municípios, alunos de 

Instituições de Ensino Superior

público 

comunidade da UEFS

Atendimento previamente 

agendado a grupos escolares da 

rede pública e privada do 

Município de Feira de 

Santana/BA

Objetivando apresentar à 

comunidade acadêmica as 

atividades desenvolvidas no 

âmbito do MZFS, foi realizado 

de maio a outubro de 2016, o 

“Ciclo de Palestras do MZFS”, 

com conferências mensais 

proferidas pelos Curadores das 

diferentes Divisões

compõem o Museu, cujas 

temáticas foram relacionadas 

aos diversos grupos zoológicos 

estudados/pesquisados por 

cada Divisão do MZFS.

Apresentou informações contidas em materiais/temas em diversas exposições de forma interdisciplinar, 

ferentes formas de interação com a Zoologia, 

motivando o desenvolvimento de uma cultura escolar inovadora com vistas à alfabetização científica através de 

rtunizaram a atuação / inclusão 

de alunos de graduação do Curso de Ciências Biológicas em atividades de natureza extensionista, formando 

profissionais capacitados no auxílio ao atendimento ao público em espaços de educação não-formal. Neste 

sistas são orientados para desempenharem o papel educativo e comunicacional que as exposições 

temáticas oferecem ao público, atuando como mediadores dos diferentes saberes zoológicos, sendo também 

Foi registrado, de janeiro a 

dezembro de 2016, no MZFS um 

público de aproximadamente 

1270 pessoas entre estudantes 

da educação básica de diversos 

municípios, alunos de 

Instituições de Ensino Superior, 

público espontâneo e a 

comunidade da UEFS em geral. 

Atendimento previamente 

agendado a grupos escolares da 

rede pública e privada do 

Município de Feira de 

Santana/BA 

Objetivando apresentar à 

comunidade acadêmica as 

atividades desenvolvidas no 

âmbito do MZFS, foi realizado 

de maio a outubro de 2016, o 

“Ciclo de Palestras do MZFS”, 

com conferências mensais 

proferidas pelos Curadores das 

diferentes Divisões que 

compõem o Museu, cujas 

temáticas foram relacionadas 

aos diversos grupos zoológicos 

estudados/pesquisados por 

cada Divisão do MZFS. 


