Os morcegos vão à escola:
aprendendo mais sobre os morcegos e outros bichos
Coordenador: Luiz Augustinho Menezes da Silva

E-mail: lamsilva@elogica.com.br

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Meio Ambiente

Unidade Geral: CAV - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA

Unidade de Origem: NÚCLEO DE LICENCIATURA EM
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Abrangência: Vitoria de Santo Antão - Pernambuco
Local de Realização: Escolas públicas e privadas do município da Vitória de Santo Antão, Centro Acadêmico de
Vitória, Instituições de Ensino Superior instaladas em Vitória. Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância Ambiental),
praças públicas dentre outros locais de circulação da população em geral

Resumo da Proposta:
Por meio da Educação Ambiental é possível desenvolver ações educacionais sobre conservação e preservação do meio
em que vivemos. Tais ações ajudam a minimizar impactos que alguns animais sofrem no meio urbano, por serem visto
pela população como pragas e sem importância para o meio ambiente ou por causarem dados. Animais como morcegos,
sapos, aranhas, serpentes dentre outros são indesejados e vistos sem alguma importância para as cidades e fauna,
porém estes despenham um papel se suma importância ecológica e social, como controle de insetos, dispersão de
sementes, polinização controle de pequenos vertebrados dente outros. Por tanto ações que possam desmitificar tais
preconceitos sobre animais vistos sem sua real importância, fazem-se necessárias para criar nas pessoas uma visão
diferente de meio ambiente, mais conservacionista evidenciando a importância da convivência com esses animais. A
educação ambiental é o meio mais eficiente para criar na população a possibilidade de ver estes animais com um olhar
diferente, sem medo, nojo e raiva. Sendo assim palestras, exposições e diferentes atividades lúdicas serão
desenvolvidas em escolas públicas e privadas, em praças, feiras livres e Universidades no Município da Vitória de Santo
Antão, bem como cursos serão oferecidos a Secretaria Municipal de Saúde. Com o intuito de divulgar os temas
escolhidos serão confeccionados recursos didáticos (cartazes, folderes, cartilhas, jogos, vídeos dentre outros) pelos
estagiários do projeto e alunos das escolas envolvidas. A coleção didática de zoologia do CAV será identificada e o
recursos didáticos listados e organizados, servido como material de empréstimo para as escolas.

Objetivo Principal:
Divulgar a importância dos morcegos e outros animais para a comunidade em geral desmistificado mitos e conceitos
distorcidos sobre esses organismos

Objetivo Específicos:
Informar sobre a importância dos morcegos e outros grupos animais a comunidade escolar.
Elaborar recursos didáticos para a divulgação dos táxons escolhidos;
Capacitar estudantes, profissionais e demais interessados para o trabalho com morcegos e demais representantes da
fauna urbana
Divulgar estratégias que minimizem os impactos negativos casados pela interação entre humanos e animais urbanos
Organizar a coleção didática de zoologia do CAV

