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 A presente proposta trata da relação Museu-Escola. A História de ambos imbrica-se ao longo dos tempos, 

contribuindo para o fazer educativo nas duas instituições. A frequência de visitantes do Museu de Paleontologia 

Irajá Damiani Pinto é composta em maioria por escolares, no entanto, grande parte das escolas fica ainda alijada 

desta oportunidade, seja por sua localização em regiões periféricas, seja por não possuir recursos para locação de 

transporte ou por não possuir uma gestão que invista – ou possa investir - em atividades culturais. Como museu, 

temos um dever social com a comunidade onde estamos inseridos. Assim, pretendemos levar parte do nosso acervo 

até essas escolas, juntamente com material didático, propondo um turno de atividades lúdicas e educativas baseadas 

em conhecimentos sobre Paleontologia e História Natural. Também pretendemos oferecer transporte para algumas 

escolas para que conheçam o museu. 

 O desenvolvimento do trabalho dar-se-á da seguinte forma: em um primeiro momento, deverá ser efetuado 

um levantamento de todas as escolas da rede pública de PoA e região. Através de correspondência eletrônica, será 

feito um contato, para saber quais nunca visitaram o Museu e quais teriam interesse em receber nossa visita ou 

serem buscados, através de transporte cedido pela UFRGS, para virem à nossa instituição. Aquelas que derem 

retorno positivo, passarão por uma triagem que considerará preferenciais aquelas que possuírem menores recursos, 

menores condições de acesso ao museu e à atividades culturais de modo geral. Ao todo serão selecionadas 19 

escolas para o ano de 2016: 16 delas receberão a visita do museu e as outras 3 serão convidadas a vir ao nosso 

espaço. Em caso de haver escolas excedentes, estas serão remanejadas para as próximas edições. As visitas às 

escolas deverão ocorrer de agosto a novembro de 2016, sendo duas por mês. Em função do limite de 3 ônibus 

cedidos ao ano pela Universidade por atividade de extensão, este será o número de escolas convidadas a vir ao 

museu nos meses de agosto, setembro e outubro, sendo uma visita em cada mês mencionado. As escolas que forem 

visitadas receberão um estande identificado com o logotipo do museu e banners informativos, onde será 

disponibilizado material educativo impresso, além da exposição de réplicas de peças contidas no nosso acervo. 

Serão propostas atividades com o intuito de difundir conhecimento sobre Paleontologia e História Natural de forma 

lúdica, envolvendo alunos e professores. As três escolas que forem convidadas a vir ao museu serão buscadas e 

levadas de volta à escola pela nossa equipe através de ônibus cedidos pela UFRGS, conforme combinado prévio. 

Serão recepcionados por nossos bolsistas que farão visita mediada com a turma e distribuirão aos alunos o mesmo 

material educativo impresso fornecido aos alunos das escolas visitadas. 

 A avaliação do cumprimento dos objetivos da proposta de ação se dará por meio de contagem de público 

atingido através das escolas participantes. 

 

Descritores: Educação em museus; Comunicação em museus; Difusão Científica; Museu e Escola 

  

  

 

  

  


