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RESUMO

O objetivo deste estudo é desenvolver novas práticas educativas em escolas públicas e privadas nos ensinos básicos, fundamental, médio e em universidades de Carangola e

região, além de divulgar a riqueza da coleção zoológica do Museu de Zoologia Newton Baião de Azevedo-MZNB. Também contribui com a conservação da fauna e promove o

conhecimento científico dos alunos. Este trabalho está sendo desenvolvido dentro do MZNB, e em locais públicos como praças e eventos locais. Na divulgação tem a distribuição

de panfletos explicativos do museu. Banners, cartazes, fotografias e áudio visual, além de atividades  destinadas para pessoas portadoras de deficiência visual e mental. Após a

apresentação, os visitantes realizam atividades como desenho livre e podem manipular os animais presentes na coleção do Museu. O MZNB recebeu seis escolas, sendo quatro

públicas e duas privadas. A visita dos alunos de ensino fundamental das escolas públicas e privadas de Carangola, dúvidas foram esclarecidas e após a palestra um questionário

sobre o museu foi aplicado e várias fotos foram tiradas tanto pelos estagiários quanto os professores responsáveis. O MZNB é de grande importância por conservar exemplares

de uma biodiversidade através de acervos. A educação não formal aplica-se neste contexto como meio de propagar conhecimentos adquiridos no cotidiano, mostrando para os

alunos a importância do que aprendem no ambiente escolar, fazendo com que absorvam melhor os conhecimentos lecionados em sala de aula com materiais e didáticas

diferenciadas. Através desta divulgação do museu em escolas e eventos públicos, espera-se que o MZNB ganhe o reconhecimento público do acervo. Além de fazer com que a

população de Carangola e dos municípios vizinhos criem o habito de visitá-lo e apreciar a fauna local. Este estudo visa de modo efetivo a conscientização e a preservação da

Mata Atlântica e apresentar as conseqüências causadas pela caça, comercialização e manutenção de espécies em cativeiro.
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