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Introdução: As aulas práticas podem ter o poder de transformar o estudo de ciências e
biologia em um sentido apenas livresco e demasiadamente entediante para o aluno em
aulas mais dinâmicas e prazerosas, colaborando assim na construção dos saberes. Isto
acontece em muitas escolas que são carentes de material didático para aulas práticas. 
Desta forma, é importante a iniciativa sócio-educativa do curso de Ciências
Biológicas, que pode contribuir para enriquecer as aulas oferecidas nas escolas,
possibilitando aos alunos um ambiente onde os mesmos terão a oportunidade de
conhecer melhor os vertebrados que estudaram apenas nas aulas teóricas.
 Objetivo: O principal objetivo desta ação é enriquecer e agregar conhecimento às
aulas de ciências e biologia usando modelos taxidermizados de diferentes espécies de
vertebrados, que serão usados em aulas práticas. 

 Metodologia: Durante o primeiro semestre de 2017 o projeto participou de ações
junto: Escola Municipal Benvinda Moreira Pacheco; Atividade em parceria com a
Polícia Ambiental para comemoração da semana do Meio Ambiente; 15ª Edição da
Caravana das Águas, Escola Estadual Luiz Prisco; Sábado Cultural no Bretas; Escola
Estadual Mestre Zeca Amâncio; Atividade “Uma manhã no Museu com a Biologia\\\"e
Empreender Social. O público teve contato com modelos taxidermizados em via seca e
úmida de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que eram expostos em locais
apropriados, como salas, laboratórios e pátio das escolas. 

 Resultados: Durante o primeiro semestre de 2017 o referido projeto atendeu cerca
3260 indivíduos entre crianças, adultos e idosos. Durante as atividades desenvolvidas
foi possível observar que essa iniciativa foi de grande relevância, pois possibilitaram
conhecimento e curiosidades as pessoas, que mostraram fascínio pelos animais. Nas
atividades de extensão realizadas com a comunidade em geral, o público adulto e mais
idoso, aproveitou a oportunidade para tirar duvidas, principalmente voltadas para os
conhecimentos populares. Como por exemplo: saber se as cobras podem hipnotizar o
homem ou se depois de mortas podem injetar veneno se forem pisadas.       
Nas escolas, é possível concluir que essa atividade de extensão tem contribuído de
forma positiva para o conhecimento dos alunos. Segundo os mesmos, por meio desta
atividade é possível aumentar a cultura e o conhecimento sobre a nossa fauna. Outro
fator agregado ao projeto é a possibilidade dos estudantes poderem tocar em animais
que conheciam apenas em imagens, despertando o interesse e a curiosidade. 
 Conclusão: É possível concluir que esse projeto represente uma importante ferramenta
no ensino de ciências e biologia, pois segundo as informações dos alunos, essa
iniciativa permite o complemento das informações ministradas nas aulas com base nos
livros didáticos, além de despertar a curiosidade nos estudantes.
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