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SOBRE O PROGRAMA: 

 

Com relação ao objetivo geral, qual seja “Popularizar da ciência promovendo a alfabetização científica de 

professores e alunos da rede pública de ensino na formação continuada e descoberta de novos talentos no 

município de Feira de Santana-BA”, o programa foi exitoso, uma vez que, dentro dos seus vários subprojetos, pode 

realizar uma série de atividades de educação continuada para professores da educação básica de escolas públicas 

de Feira de Santana, e nas atividades propostas para os alunos da educação básica, seja nas escolas, seja nos 

próprios espaços museais e laboratoriais da UEFS, iniciar processos de alfabetização científica e apreenssão do 

conhecimento e da construção do conhecimento científico 

 
POPULAÇÃO ATENDIDA: 

QUANTITATIVO CARACTERIZAÇÃO LOCAL 

SUBPROJETO MUSEU DE ZOOLOGIA 

6 Professores da educação básica 
Escolas municipais e estaduais de Feira de 

Santana 

22 
 

Alunos da educação básica 

Escolas municipais e estaduais de Feira de 

Santana 

SUBPROJETO SAÚDE AMBIENTAL 

9 Professores da educação básica 
Escolas municipais e estaduais de Feira de 

Santana 

415 Alunos da educação básica 
Escolas municipais e estaduais de Feira de 

Santana 
CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E A PESQUISA: 

Estimular a aquisição e construção de conhecimentos, pelos professores e alunos de escolas de ensino básico, na 

área da Zoologia através da interação com docentes, pesquisadores, e acadêmicos de cursos de graduação e pós-

graduação;   

 Instrumentalizar os cursistas para a elaboração de materiais didáticos/científicos inovadores, auxiliando na prática 



pedagógica, bem como na integração dos saberes no ambiente escolar

réplicas biológicas para fins didáticos e expositivos

(MZFS), tiveram início em 23 de agosto e término em 26 de setembro de 2014. Foram desenvolvidas palestras, 

oficinas e exposição do material produzido durante a 8ª Primavera dos Museus. 
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Equipe da DEADD/MZFS recepcionando grupo escolar no portal do museu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de Palestras 

 

 

pedagógica, bem como na integração dos saberes no ambiente escolar. As atividades da oficina “Confecção de 

réplicas biológicas para fins didáticos e expositivos” aconteceram no âmbito do Museu de Zoologia da UEFS 

(MZFS), tiveram início em 23 de agosto e término em 26 de setembro de 2014. Foram desenvolvidas palestras, 

oficinas e exposição do material produzido durante a 8ª Primavera dos Museus.  

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

Foi 

dezembro de 2016, n

público de aproximadamente 

1270

da educação básica

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 que 

compõem o Museu, cujas 

temáticas foram relacionadas 

aos diversos grupos zoológicos 

estudados/pesquisados por 

cada Divisão do MZFS.

As atividades da oficina “Confecção de 

” aconteceram no âmbito do Museu de Zoologia da UEFS 

(MZFS), tiveram início em 23 de agosto e término em 26 de setembro de 2014. Foram desenvolvidas palestras, 

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. 



 


