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Abaixo estão descritas as atividades realizadas pelos bolsistas no Setor Educativo do MBML
referentes ao mês de Julho de 2014.

1) PROJETO JOVENS PESQUISADORES
O Projeto Jovens Pesquisadores é uma iniciativa do programa de difusão e popularização do
conhecimento da biodiversidade da Mata Atlântica, sob orientação/coordenação da Prof.
Dra. Luisa Maria Sarmento Soares e tem como objetivo organizar grupos de estudantes do
ensino básico onde, acompanhados por monitores universitários e orientados por
pesquisadores, possam conhecer de perto os trabalhos de pesquisa biológica. Em 2014 o
projeto vem sendo aplicado aos alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental da Escola Santa
Catarina e da Escola Ethevaldo Damazio, ambas localizadas em Santa Teresa. O Projeto vem
sendo desenvolvido com cerca de 25 alunos das escolas citadas acima. O projeto é aberto a
todos os interessados, desde que obedeçam ao nível escolar proposto e a instituição de
ensino parceira. Até o momento foram realizados seis encontros.
Durante o mês de Julho não foi realizado nenhum encontro, pois os alunos participantes
encontram-se de férias e durante este período não houve nenhum encontro do Projeto
Jovens Pesquisadores.

4) RECEPÇÃO, VISITAS MONITORADAS E VISITAÇÕES EM GERAL.
Durante todo o presente mês de junho os estagiários acompanharam as visitas monitoradas
que aconteceram no museu com o intuito de registrar fotograficamente todos os momentos
das turmas de alunos que visitaram o museu, outro objetivo para o acompanhamento das
monitorias foi aprender como ocorre o processo de monitoramento das turmas para um
possível auxilio aos recepcionistas quando necessário, além de sancionar dúvidas que
vinham a ocorrer durante a monitoria. Os estagiários também fizeram duas vezes ao dia um
percurso no parque do museu para a abordagem de visitantes, esclarecendo duvidas e
realizando o registro fotográfico dos mesmos, posteriormente são publicados nas redes
sociais demonstrando que o museu está aberto para acolher todos os tipos de visitantes.

Obs.: O Setor Educativo do Museu de Biologia Professor Mello Leitão conta com auxílio dos
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Recepcionistas do Museu para melhor atendimento aos visitantes, sendo estes responsáveis
pelo agendamento das visitas e apoio aos monitoramentos.

Visita monitorada por estagiária SAMBIO. Alunos do município de Cariacica-ES.

Visitantes no parque do INMA/MBML.
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