
13ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS 
Museus para uma sociedade Sustentável 

18 a 23 de maio de 2015 

PROGRAMAÇÃO 

18/05 (Segunda):  

18 horas- Palestra ide abertura e mesa redonda sobre a  

importância de museus. Local: Anfiteatro do DCFM/UFES . 

 

19/05 (Terça):   

8h às 17 horas– Público alvo: Educação Infantil, Educação 

Especial e de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano. 

 

20/05 (Quarta):  

8h às 17 horas-  Público alvo:  Ensino Fundamental do 6º 

ao 7º ano.  

18h30-  Público alvo: Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 

21/05 (Quinta):   

8h às 17 horas- Público alvo: Ensino Fundamental do 8º e 

9º ano. 

 

22/05 (Sexta):  

8h às 17 horas- Público alvo:  Ensino Médio. 

18h30- Público alvo: Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 

23/05 (Sábado):  

8h às 17 horas- Aberto para visitação do público em 

geral.  

Agende a visita de sua escola pelo e-mail  

muses.ufes@gmail.com (preferencialmente)  

ou pelo telefone (28) 98807-7504. 

O evento tem por objetivo realizar atividades especiais como  

palestras, ações educativas e oficinas voltadas aos alunos do Ensino 

Infantil, Especial, Fundamental, Médio e EJA, despertando o olhar  

científico e estimulando a  interdisciplinaridade entre as diversas áreas 

da Ciência, além de sensibilizar e estimular e o público visitante para 

uma maior aproximação com museus. A semana de 2015, contará com 

visitas guiadas às principais coleções e ações  educativas voltadas ao 

público em vários ambientes, como: 
 

MUSES  ÁGUA 

Neste ambiente serão realizadas atividades sobre o ciclo da água e a 

importância do solo na filtração da água.  

MUSES AUDIOVISUAL 

Com a projeção de vídeos de caráter educativo o MUSES propõe a  

discussão sobre temas relevantes do meio ambiente.   

MUSES LÚDICO  

MUSES lúdico busca atrair e interagir com o público visitante. O jogo 

de memória é composto por imagens sobre hábitos alimentares. O 

painel expositivo com o tema "O QUE EU VI NO MUSES", busca  

descrever as impressões sobre o local à partir do olhar do visitante, 

através de desenhos ou fotografias. 

MUSES ECOLÓGICO 

As interações ecológicas serão abordadas no  MUSES através de jogos 

sobre a composição de uma teia alimentar ressaltando as relações 

entre presa-predador.   

MUSES SAÚDE  

Abordando o ciclo de doenças parasitárias e o teste de limpeza das 

mãos com detecção em luz negra, este ambiente propõe mostrar as 

áreas que não são corretamente limpas na hora da higiene das mãos,  

demonstrando assim a importância deste ato na prevenção de  

parasitos e outros microrganismos.  

MUSES SENSORIAL 

Os acervos de zoologia, botânica e geologia do MUSES sensorial tem 

por  iniciativa ampliar os  canais perceptivos do indivíduo, e estarão 

expostas amostras para que o visitante possa "ver com as mãos, com 

nariz e com os ouvidos", ampliando o conhecimento e a forma de 

aprendizado pessoal.  

MUSES - Av. Gov. Lindemberg, nº 316, Centro, Jerônimo Monteiro/ES. Visite www.muses.ufes.br 

REALIZAÇÃO   APOIO 

Prefeitura Municipal 

de Jerônimo Monteiro 


