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Introdução: O mundo atual dispõe de tecnologias cada vez mais avançadas, sendo uma
fonte inesgotável de informações que oferecem diversos ângulos de observação entre
os sujeitos e o meio onde este está inserido. Dentro deste contexto, podemos
considerar que as aulas práticas podem ter o poder de transformar o estudo de ciências
e biologia. O uso de animais taxidermizados tem se mostrado uma forma simples e
dinâmica de maximizar os estudos realizados em sala de aula.  Objetivo: O trabalho
teve como finalidade despertar o interesse e a curiosidade de alunos que não tem
acesso aos modelos de animais. Aplicar questionários aos estudantes participantes das
atividades, com perguntas relacionadas às espécies apresentadas através dos modelos
taxidermizados. Avaliando os resultados dos questionários mediante aos seus
conhecimentos. Metodologia: As atividades foram elaboradas tendo em vista assuntos
que tratam do comportamento, curiosidades, hábitos, alimentação e origem. Os
estudantes da escola Cultivar (maternal 3 e 2º período da educação infantil – Grupo 1
(G1); 1º ao 4º ano do ensino fundamental – Grupo 2 (G2) ) foram previamente
avaliados por questionários desenvolvidos para atividade, e puderam então interagir
com diversos modelos de animais taxidermizados, e posteriormente submetidos
novamente aos questionários. Esses foram elaborados com cinco questões objetivas e
discursivas, adequadas às diversas faixas etárias e realidade dos alunos. Os resultados
dos questionários foram posteriormente analisados e tabulados para análises.
Resultados: Foram aplicados questionários para 43 alunos. Os dados obtidos pelo G1
mostram a existência de uma divergência entre os resultados, pois analisando a
porcentagem de acertos das questões observa-se que o maternal 3 acertou mais
questões (83%) do que o 2º período (58%). Isto se relaciona à ajuda que as professoras
deram aos alunos do maternal para responder as questões. Já os alunos do 2º período
não tiveram a mesma ajuda, o que pode refletir no baixo número de acerto das
respostas. Considerando as cinco questões do questionário, a quarta foi aquela que
apresentou o menor índice de acerto (62%). Nesta questão o aluno tinha que “ligar”,
através de traços, cada animal a sua casa. É possível concluir que os estudantes não
souberam relacionar cada animal com o local de origem.  
No G2 observou-se que a 3ª série obteve 100% de acertos. Este resultado foi maior que
aquele obtido pela 4ª série, que acertou 80% das questões. Analisando o segundo
questionário, nota-se algumas questões deixadas em branco por um aluno da 4ª série.
Isto influenciou os resultados. A 2ª série obteve uma porcentagem de 54% de acertos.
Nesta série um aluno deixou todas as questões em branco. Conclusão: A intervenção
feita junto à escola contribuiu nos resultados dos questionários aplicados aos grupos 1
e 2. Isto é importante para a fixação do conhecimento, pois o aluno pôde tocar e ver
objetos que somente teria possibilidade de conhecer através de internet e livros.
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