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RESUMO

O ensino de Ciências e Biologia é conhecido pelos estudantes do Ensino Básico como uma ciência que expõe diversos conceitos de difícil aprendizagem. Essa característica,

frequentemente, está atrelada ao nível de abstração e a motivação dos estudantes frente a alguns conteúdos como, por exemplo, o estudo das diferentes classes de animais.

Uma possibilidade de facilitar o aprendizado está na utilização de exemplares de determinados animais incrustados em resina. O método de conservação de animais em resina

facilita o manuseio e estudo dos exemplares. O projeto em questão propôs fornecer materiais didáticos aos professores e alunos de escolas públicas do Município de João

Monlevade e também para hospitais. As amostras de animais conservados em resina para os hospitais possuem o intuito de reestruturar o armazenamento dos animais

peçonhentos utilizados para identificar acidentes, colocando-os em resina, pois as peças conservadas em formol ou álcool a 70% estão se perdendo e os hospitais ficando sem

esses modelos para a identificação do animal agressor por parte dos pacientes. Para a consumação deste trabalho foram feitos estudos, organização e definição dos locais de

realização do projeto/ estabelecimento de parcerias, estudos de custos e preparo dos materiais necessários para realização dos workshops, preparo das palestras a serem

ministradas aos alunos e professores das escolas públicas e fabricação dos exemplares (animais incrustados em resinas). Vários animais foram incrustados em resina e os

exemplares foram doados às escolas e hospitais o que facilitou o aprendizado por parte dos alunos e a identificação de animais agressores. Ainda foram realizados cursos para

ensinar os alunos das escolas públicas a técnica de conservação de animais em resina.
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