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Introdução: Nesta comunicação pretendemos apresentar os resultados parciais do
projeto que está sendo desenvolvido desde o início do ano intitulado “Ações
educativas e difusão da Ciência para o Público Infantil e Jovem na Região do Aço”.
Entre outras ações, o projeto visa a aproximação dos alunos da educação básica com a
mostra de mineralogia e petrologia do Museu Padre Joseph Cornélius Marie De
Man.Este projeto faz parte de um conjunto de ações que está sendo desenvolvido desde
2007, quando da realização da Revitalização da Mostra de Mineralogia e Petrologia do
Museu com o apoio da FAPEMIG. Naquele momento foi desenvolvida para
dinamização desta mostra uma cartilha e realizada uma exposição de minerais e rochas
que serviu como base para ações educativas desenvolvidas pela equipe do museu. 
Em 2009, o MCT/CNPQ aprovou a realização de mais uma ação que consiste no
desenvolvimento de materiais pedagógicos que relacionem a produção do aço ao
currículo escolar da educação básica. Neste caminho, uma equipe multidisciplinar
desenvolve um kit educativo com jogos, cartilha, software que tratam sobre mineração
e produção de aço. Esse kit será voltado para o público infantil e jovem e distribuído
nas escolas da Região Metropolitana do Vale do Aço. No mês de agosto, o projeto irá
promover o “2º Ciclo de Capacitação de Professores” que terá por objetivo preparar os
professores para trabalhar com assuntos referentes à extração de minério do Vale do
Aço. Nesse curso os professores conhecerão o kit e aprenderão maneiras de utilizá-los
junto aos alunos. Prepara-se também, para o início de setembro, uma exposição
intitulada “Do minério ao Aço” que buscará atingir alunos do Ensino Fundamental das
escolas do Vale do Aço mostrando a trajetória do minério, desde a sua extração até sua
aplicação na vida cotidiana.

 Objetivo: Realizar pesquisa sobre os processos de ensino e aprendizagem através de
materiais didáticos e espaços de exposição em galerias e museus. Criar mecanismos de
ensino aprendizadem em espaços extra-escolares.  Conclusão: O projeto Ações
Educativas e Difusão da Ciência para o Público Infantil e Jovem da Região do Aço
encontra-se em andamento. Estamos realizando discussões sobre o papel dos museus
na atualidade, bem como os mecanismos de aproximação deste espaço cultural com as
escolas. 
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