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Introdução: Faz parte do conteúdo das disciplinas de ciências e biologia a
caracterização de animais vertebrados, que na maioria das vezes o aluno conhece
apenas através de imagens em livros didáticos e&#8725;ou internet, uma vez que há
carência desse material didático nos laboratórios de muitas escolas. 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 saudável, 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 as aulas de ciências e biologia através do uso de modelos
taxidermizados de diferentes espécies de vertebrados, que são usados como material
didático em escolas municipais e privadas da região do Vale do Aço.  Metodologia: No
referido projeto participam escolas municipais e privadas das cidades de Ipatinga,
Coronel Fabriciano e Timóteo. Durantes as ações, foram levados às escolas modelos
taxidermizados em via seca e úmida de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os
alunos graduandos de biologia são os responsáveis pela elaboração das aulas e
manutenção das peças taxidermizadas. Em cada escola atendida pelo projeto foram
selecionadas salas, onde o material foi exposto. Os alunos podiam tocar e pegar as
peças taxidermizadas e os graduandos apresentaram informações e/ou curiosidades
sobre os animais visualizados. Algumas escolas também frequentaram aulas no
laboratório de Zoologia de Cordados -Unileste. Resultados: Ao final do ano de 2012,
421 estudantes participaram do projeto, sendo: 147 alunos da Escola Estadual Maurílio
Albanese Novaes; 63 do Colégio CEPSMA; 54 da Escola Estadual Profa Hilda de
Araujo Osório Zauza e 157 da Escola Educação Criativa. O projeto esteve presente
também no Dia do Voluntariado, realizado em agosto em Coronel Fabriciano. Nesta
atividade, foi observado que o público que visitou a tenda, onde o projeto se
encontrava, foi de aproximadamente 100 pessoas. Já no ano de 2013 as atividades
desenvolvidas até o presente momento consistem no treinamento da nova equipe
vinculado ao projeto. A escola Tiradentes visitou o laboratório, com a participação de
45 alunos e na semana do meio ambiente o projeto esteve presente no parque Ipanema,
levando as informações sobre os animais vertebrados para a comunidade. Essa ação
visou à conscientização da população com relação a preservação de nossa fauna.      
De acordo com as observações feitas durante as aulas é possível concluir que essa
atividade de extensão tem contribuído de forma positiva para o conhecimento dos
alunos. Eles declaram que foi importante para aumentar a cultura e o conhecimento e
tocar animais que só tinham visualizado nos livros. 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 através dos livros didáticos, além de despertar a
curiosidade nos estudantes.
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