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RESUMO: O projeto 'Os morcegos vão à escola: aprendendo mais sobre os morcegos e outros bichos'
desenvolve ações educacionais sobre conservação e preservação do meio em que vivemos
minimizando os impactos que alguns animais sofrem. O trabalho objetiva a partir da divulgação da
importância dos morcegos e outros animais para a comunidade em geral desmistiﬁcar mitos e
conceitos distorcidos além de aprimorar as aptidões dos alunos da Licenciatura em Ciências Biológicas
voltadas ao ensino. Visa ainda elaborar recursos didáticos; capacitar estudantes, proﬁssionais e
demais interessados para o trabalho com animais silvestres com ~enfase na Educação Ambiental;
divulgar estratégias que minimizem os impactos negativos causados pela interação entre humanos e
animais; organizar a coleção didática e estimular a participação dos Licenciandos em eventos
cientíﬁcos. Palestras, exposições e diferentes atividades lúdicas serão desenvolvidas em escolas
públicas e privadas, em praças, feiras livres e Universidades no Município da Vitória de Santo Antão.
Serão confeccionados recursos didáticos pelos estagiários, alunos do Curso de Licenciatura em
biologia das Disciplinas de Zoologia, Ecologia, MEB e alunos das escolas envolvidas e Cursos serão
oferecidos a Secretaria Municipal de Saúde. Discentes, docentes e convidados (agentes de saúde) farão
parte das intervenções. A coleção didática de zoologia será organizada e ampliada servindo como
material de empréstimo. Ao participarem do projeto os Licenciandos irão treinar as aptidões
adquiridas em diferentes disciplinas na construção dos recursos didáticos e nas intervenções das
escolas envolvendo assim conhecimentos trabalhados em diferentes períodos. Haverá parcerias com
outros projetos de extensão.

