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Introdução: A utilização de modelos dinâmicos e modernos de material didático para o
ensino de Ciências e Biologia se faz necessária, frente a uma nova forma de aquisição
de informações e formação de alunos e professores. O modelo de Feira de Ciência
propicia um conhecimento mais prático dos temas abordados, assim como uma
integração multidisciplinar nas unidades escolares. As exposições que são realizadas
nas feiras de ciências, quando consideradas interessantes pelos seus espectadores,
estimulam a troca de conhecimentos e a prática da investigação e experimentação.
Objetivo: O principal objetivo de uma Feira de Ciências é fomentar a curiosidade
sobre fatos científicos em atividades muitas vezes cotidianas, atingindo o maior
número de participantes possível. Neste projeto procuramos demonstrar como práticas
simples e uso de espécies regionais podem incentivar o aprendizado em classe.
Metodologia: Durante o Evento \\\"Empreender Social\\\", realizado no município de
Timóteo, em 2014, realizamos a exposição de animais preservados, representantes da
biodiversidade mineira e de parasitas comuns ao homem e aos animais; além de
apresentar animais vivos, neste caso aranhas, em terrários que simulavam seu habitat
natural.
Os alunos extensionistas apresentaram informações sobre os animais expostos aos
visitantes e os questionaram sobre a importância dos animais e a conservação do meio
ambiente natural, em relação à sobrevivência das espécies apresentadas. Ao final da
exposição, os visitantes avaliaram por meio de formulário a exposição apresentada.
Resultados: A Feira de Ciências recebeu um total de aproximadamente 400 visitantes,
destes 250 responderam ao formulário de avaliação. De um modo geral, a nota dada à
exposição foi 10 (de um padrão de 0 a 10). A maioria dos visitantes gostou da
exposição e demonstrou algum conhecimento sobre os animais expostos. Ao final da
exposição, solicitamos que fosse sugerido um nome para a aranha viva, da família das
tarântulas, que participou da feira. Recebemos 47 sugestões de nomes, onde três se
destacaram: Esmeralda; Peluda; e Luana. O público que mais interagiu com
exemplares foram crianças e adolescentes, embora muitos adultos também
apresentassem curiosidade para saber mais sobre os animais. 
Segundo Vogt, as feiras de ciências situam-se no 3º quadrante da \'Espiral da Cultura
Científica\'(conceito do qual é autor): o da mescla das preocupações próprias do ensino
das ciências com a divulgação científica. Muitos outros autores vem relatando a
maneira como os desafios propostos aos alunos, ao apresentar uma feira de ciências,
tem auxiliado no trabalho de equipe, na busca de compreender melhor as aulas
teóricas, e promove a discussão sobre o quê é e como se faz ciência.  Conclusão: A
Feira de Ciências demonstrou ser uma excelente ferramenta para instigar a curiosidade
e iniciar um processo interativo de ensino aprendizagem, entre atores de diversas
faixas etárias.
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