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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo, ressaltar a importância de um Centro de Ciências no processo de aprendizagem. O Centro de Ciências “Prof.ª. Sônia Lucia Modesto

Zampieron”, UEMG/Passos, conta com os programas: Museu Interativo de Física, Dioramas, Área de Anatomia Humana, Planetário, Sala Universo, Matemoteca,

Experimentoteca, Museu Vivo de Biologia, Sala Verde e o Lego Education, atuando de maneira lúdica, como suporte na educação. As atividades são desenvolvidas através de

um pré-agendamento, quando é possível realizar um planejamento a fim de atender a especificidade de cada uma delas, através de oficinas, palestras ou visitas monitoradas. Os

agendamentos são divididos em três diferentes categorias de visitas: Planetário; Centro de Ciências e Oficinas do Lego Education, cada uma necessitando de pelo menos duas

horas para a execução. Todas as atividades são desenvolvidas por alunos da UEMG/Passos, de diferentes cursos, capacitados para este fim. Durante as visitas, os alunos

visitantes são divididos em grupos, cada grupo tem um monitor, que os conduz nas dependências do centro orientando-os com relação à teoria e a prática demonstrada em cada

equipamento. Desde sua inauguração, participaram das atividades do Centro de Ciências cerca de 11.467 alunos, das redes pública e privada, oriundos de cidades como

Alfenas, Arceburgo, Mococa, Itaú de Minas, Carmo do Rio Claro, Vargem Bonita, São Roque de Minas, Capitólio, Formiga, Alpinópolis, entre outras. Este ano, até o momento,

ocorreram 1454 visitas no Centro de Ciências, 424 para o planetário, 721 na Sala Verde, aproximadamente 50 para o Lego, além de 33 professores e 30 graduandos que

utilizaram a Experimentoteca. Estes resultados nos permite concluir que este espaço de ensino e aprendizagem exerce um importante papel na melhoria do ensino de ciências

para o município e cidades circunvizinhas, na medida em que expande e fortalece o conhecimento em ciências, de forma lúdica e prazerosa.
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