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

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 2013 o
projeto vem sendo aplicado aos alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental da Escola Santa
Catarina, localizada em Santa Teresa. O convite se estendeu aos alunos da 1ª série do
ensino médio. Também foram convidados os alunos da Escola ESFA, tanto do 8° ano do
Ensino Fundamental como a 1ª série do Ensino Médio. Não há limite de participantes. O
projeto é aberto a todos os interessados, desde que obedeçam ao nível escolar proposto e a
instituição de ensino parceira. Aos 11 dias do referido mês ocorreu o encerramento do
Projeto Jovens Pesquisadores 2013 no auditório do Museu Mello Leitão. O evento iniciou-se
às 18h e contou com a presença de parte dos alunos envolvidos no projeto, os estagiários
do Setor Educativo, a coordenadora do referido projeto Dra. Luisa Sarmento Soares, alguns
colaboradores do MBML e familiares. De início os estagiários convidaram a todos para uma
breve explicação de como se desenvolveu o projeto, as iniciativas do mesmo, as oficinas,
das participações e finalizaram com bastantes fotos para mostrar aos presentes os fatos
ocorridos nas oficinas. Em seguida três alunas participantes pediram oportunidade para
demonstrar uma pequena paródia que fizeram para o projeto utilizando o “Cup Song” uma
técnica que envolve a ritmização de uma copo de acrílico e canto, simultaneamente. Depois
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da apresentação os alunos foram convocados à receber seus respectivos certificados de
participação de conclusão do Projeto. A estagiária do Setor de Zoologia do MBML foi
convidada a desempenhar esta função, além de fazer a entrega dos certificados dos
Monitores e palestrantes, ora ausentes. Sem delongar a estada dos participantes no
auditório, todos foram convidados a apreciar um coffe break americano composto por
guloseimas e comidas diversas trazidas pelos participantes e estagiários. Foram registradas
várias imagens e, após a “comilança”, todos se despediram.
2) RECEPÇÃO, VISITAS MONITORADAS E VISITAÇÕES EM GERAL.
As excursões foram recepcionadas e o monitoramento no parque do Museu foi realizado.
Foram atendidos cinco grupos turísticos com aproximadamente 183 pessoas e trinta e
quatro grupos escolares com aproximadamente 1646 pessoas, totalizando 1829 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, sob 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.
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