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Resumo da Proposta:
Por meio da Educação Ambiental é possível desenvolver ações educacionais sobre conservação e preservação do meio
em que vivemos. Estas ajudam a minimizar impactos que alguns animais sofrem, por serem visto pela população como
pragas e sem importância independente dos benefícios que proporcionam (controle de insetos, dispersão de sementes,
polinização, controle de pequenos vertebrados dente outros). Por tanto, ações que possam desmitificar tais
preconceitos fazem-se necessárias para criar nas pessoas uma visão diferente, mais conservacionista evidenciando a
importância da convivência com esses animais. Sendo assim 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, bem como cursos serão oferecidos a Secretaria Municipal de Saúde. Serão confeccionados recursos didáticos
(cartazes, folderes, cartilhas, jogos, vídeos dentre outros) pelos estagiários, alunos do Curso de Licenciatura em
biologia das Disciplinas Zoologia 1, 2, 3, 4 e 5; Ecologia 1 e 2; MEB 1, 2, 3 e 4 e alunos das escolas envolvidas.
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. A fim de aprofundar o conhecimento cursos e
palestras serão ofertados aos participantes do projeto. Haverá parcerias com outros projetos de extensão (Cavinho,
ExpoAnatomia, UFPE na Praça dentre outros).

Objetivo Geral:
A partir da divulgação a importância dos morcegos e outros animais para a comunidade em geral desmistificado mitos e
conceitos distorcidos aprimorar as aptidões dos alunos da Licenciatura em Ciências Biológicas

Objetivos Específicos:
Aprimorar a formação dos licenciandos em Biologia a partir do treinamento e aplicação dos conceitos adquiridos em
diferentes disciplinas do curso
Informar sobre a importância dos morcegos e outros grupos animais a comunidade escolar. e demais munícipes
Elaborar recursos didáticos para a divulgação dos táxons escolhidos;

Capacitar estudantes, profissionais e demais interessados para o trabalho com morcegos e demais representantes da
fauna urbana
Divulgar estratégias que minimizem os impactos negativos causados pela interação entre humanos e animais urbanos
Organizar a coleção didática de zoologia do CAV
Estimular a participação dos Licenciandos em eventos cietíficos

