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Abaixo estão descritas as atividades realizadas pelos bolsistas do Setor Educativo do MBML
referentes ao mês de Agosto de 2013.

1) 7ª Primavera dos Museus
O Museu de Biologia Professor Mello Leitão conta com um cronograma fixo de atividades
anuais a serem executadas. Dentre elas está o evento "Primavera de Museus", que este ano
chega a sua sétima edição. Com a temática "Museus, memória e cultura afro-brasileira", a
instituição convida a todos para uma reflexão sobre saberes e experiências das culturas
afrodescendentes que valorizam e impulsionam o pensamento crítico, a diversidade, o
conhecimento e as práticas sociais da pluralidade do que hoje entendemos como o que é ser
brasileiro. O desafio do tema da 7ª Primavera dos Museus se afirma a partir da percepção das
contribuições da África, dos africanos escravizados e dos afrodescendentes para a formação
do Brasil e da brasilidade questionando a ampliação dos olhares e das atitudes para a
eliminação dos preconceitos e das discriminações raciais; a geração de conhecimentos para a
eliminação do desconhecido; a contribuição da preservação da memória para a musealização
da cultura afro seja ela material ou imaterial. Os estagiários foram convocados a participar de
reuniões com o diretor do Museu para dar inicio as relações de preparo e organização do
evento, preposto para a semana de 23 a 29 de setembro de 2013.

2) OFICINA " PLANO DE AÇÃO ESTADUAL - MURIQUI "
De 13 a 16 de agosto do mês corrente ocorreu no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, em
Santa Teresa, a Oficina do Plano de Ação Estadual para a Proteção do Muriqui, maior primata
das Américas, presente na Região Centro-Serrana do Espírito Santo e no Parque Nacional do
Caparaó, e que atualmente encontra-se em risco de extinção. Primeiro plano de ação estadual,
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em todo o país, para a proteção de uma espécie nativa, o evento foi organizado pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente – SEAMA e contou com o apoio do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade – ICMBio, e a participação de vários órgãos estaduais e não
governamentais onde confeccionaram o Plano de Ação Estadual e formularam as estratégias
para a conservação do Muriqui no Espírito Santo. Um dos estagiários foi convidado a participar
deste encontro e colaborar com a confecção de tal documento.

3) RECEPÇÃO, VISITAS MONITORADAS E VISITAÇÕES EM GERAL.
As excursões foram recepcionadas e o monitoramento no parque do Museu foi realizado.
Foram atendidos nove grupos turísticos com 398 pessoas e trinta e cinco grupos escolares
com 1659 pessoas, totalizando 2057 visitantes. A recepção foi feita logo na portaria. O monitor
deu as boas vindas ao grupo e o encaminhou para o auditório onde fora feita a apresentação
do mesmo com os devidos agradecimentos, em nome do MBML, pela visita. Em seguida, uma
breve explicação do que é um Museu de Biologia e concluiu-se apresentando um vídeo
institucional para o grupo conhecer melhor o MBML e conseqüentemente, Augusto Ruschi.
Terminada as apresentações de recepção e breve entendimento do Museu o grupo dirigiu-se
ao pátio, em observação do monitor. O percurso é dotado de pontos de parada. Nestes pontos
o monitor ofereceu uma breve explicação e abriu espaço para perguntas. As monitorias tiveram
duração aproximada de 90 minutos cada. Com o fim da visita um breve agradecimento foi
explanado e os grupos liberados.
Obs.: O Setor Educativo do Museu de Biologia Professor Mello Leitão conta com auxílio dos
Recepcionistas do Museu para melhor atendimento aos visitantes, sendo estes responsáveis
pelo agendamento das visitas e apoio aos monitoramentos.
4) REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA O DIA DA ÁRVORE
No dia 16 de agosto do mês corrente, nas dependências do Setor de Zoologia do Museu Mello
Leitão, foi realizado uma reunião com a representante da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Santa Teresa Eliesa com a finalidade de planejamento para a realização do Dia
da Árvore na cidade. Eliesa trouxe as propostas pensadas e convidou aos estagiários para,
juntos, analisarem e complementarem a programação bem como o publico alvo, oficinas e
outras ações. Mediante algumas informações acertadas, Eliesa encerrou a reunião com
expectativa para o evento e enfatizou que manteria contato para finalização da programação.
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