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É sabido que nos meses de verão a população do litoral aumenta
consideravelmente, podendo, em alguns balneários, o seu número de
habitantes triplicar. Tal aumento se deve a presença massiva de
veranistas oriundos de diversas regiões do Estado, ou até mesmo de
outros países, como Uruguai e Argentina.  Assim, nesta época, o Museu
de Ciências Naturais do CECLIMAR/UFRGS, através de sua equipe
técnica, organiza uma programação diferenciada para o público do litoral
norte do Estado. Ela está composta por uma série de atividades
diversificadas com intuito de informar, sensibilizar e conscientizar tanto os
visitantes quanto os moradores locais. Além dos visitantes que
comparecem ao Museu de Ciências Naturais neste período, as atividades
da PROGRAMAÇÃO DE VERÃO tem atraído uma média de 3.000
pessoas por temporada. Durante a programação de verão ocorrem, nas
instalações do CECLIMAR, as seguintes atividades: 1) ''CINEMA AO
ENTARDECER'' - Constituída por exibição de filmes e documentários
voltados às questões ambientais. Eles mostram aspectos da vida animal,
as mudanças que ocorrem em nosso planeta e a importância de sua
preservação. 2) ''OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL''- Ministradas
pelos graduandos do curso de Ciências Biológicas com ênfase em
Biologia Marinha e Costeira (UFRGS/UERGS), técnicos do CECLIMAR e
de outros departamentos da UFRGS. As oficinas visam apresentar ao
público parte da biodiversidade existente em nosso planeta, além dos
problemas causados pelo homem, como poluição e utilização indevida
dos recursos naturais. Outras questões amplamente abordadas
referem-se às formas de resolver esses problemas causados pela ação
antrópica, principalmente através do incentivo de atitudes voltadas à
conservação do meio ambiente.  3)  ' 'PALESTRAS EM TEMAS
ESPECÍFICOS'' - São realizadas com intuito de debater questões
diretamente relacionadas com o cotidiano da população no litoral. Os
assuntos abordados variam desde a reabilitação de animais marinhos
encontrados beira do mar; a segurança nas praias, ressaltando os locais
apropriados para banho de mar; até temas polêmicos, como o uso do mar
pa ra  p rá t i ca  de  a t i v i dades  apa ren temen te  con f l i t an tes .  4 )
''RECREAÇÃO'' - Direcionada para crianças, sensibilizando-as à
proteção ambiental. Por meio de jogos e brincadeiras, estas atividades
lúdicas divertem e, ao mesmo tempo, educam. 5) ' 'CURSOS EM



ARTESANATO'' - Professores convidados ensinam o público a trabalhar
com material reciclado. Estes cursos mostram como é possível a
confecção de materiais artísticos a um baixo custo, reaproveitando
materiais que seriam descartados. Ao mesmo tempo em que fornece uma
alternativa de renda para muitas pessoas, esse tipo de trabalho presta um
serviço valioso à conservação do meio ambiente, poupando-o de mais
esse aporte de lixo. 6) ''MUSEU VAI À PRAIA'' - Trata-se de atividade
semanalmente realizada na beira do mar em diversos balneários do litoral
norte. Em estande montado na praia, parte do acervo do Museu é
exposta, tais como réplicas e animais taxidermizados da região marinha e
costeira, proporcionando, ao público, um contato direto com a fauna
habitante e visitante do litoral. Nesta oportunidade, são também
efetuadas ações voltadas à limpeza e cuidado com a praia, como jogos,
gincanas e oficinas de desenhos, nas quais são enfatizados aspectos de
separação, reciclagem e descarte de l ixo. 7) ' 'ATIVIDADES EM
PARCERIA COM OUTRAS UNIDADES DA UFRGS'' - Uma experiência
muito bem sucedida tem sido o projeto FÉRIAS + QUE DIVERTIDAS que
é uma atividade conjunta entre equipe do Laboratório de Estudos em
Educação a Distância (Le@d.cap), Colégio de Aplicação/UFRGS e a
equipe do CECLIMAR. Neste projeto são desenvolvidas oficinas nas
áreas da física, química e biologia, associadas com práticas no
Laboratório de Informática. O público alvo principal deste projeto tem sido
crianças carentes da comunidade local encaminhadas pelo Centro de
Apoio Pedagógico (CAPs/Tramandaí) e pelo Centro de Apoio Pedagógico
de Educação Básica (CAPEBs/Imbé). A cada verão, o número médio de
participantes das atividades realizadas no CECLIMAR é 700, sendo o
público em sua maioria de crianças na faixa etária de 7 a 12 anos. Já na
atividade o MUSEU VAI À PRAIA, uma média de 2.400 pessoas de
idades diversas tem sido registrada. Visto que este trabalho é o que
atinge maior número de participantes, pretende-se aumentar a dedicação
a este projeto a fim de que a difusão dos conhecimentos científicos a
cerca do meio ambiente tenham maior impacto na população.


