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PLANO DE INTERVENÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Os mamíferos  são  animais  vertebrados  que  apresentam estruturas  especializadas  no  tegumento
como pêlos e glândulas mamárias.  A principal  função dos pêlos é o isolamento térmico,  o que
permitiu aos mamíferos terrestres conquistarem ambientes de temperaturas mais baixas, onde outros
grupos de animais não seriam tão bem sucedidos (FORNEL apud GONÇALVES et al., 2014). Com
o intuito de estimular uma aprendizagem significativa sobre diversidade de mamíferos e coleções
científicas, no dia 06 de junho de 2017, na semana do meio ambiente da escola Carlota Vieira da
Cunha foi realizada uma oficina com todos os alunos do turno da manhã, assim oportunizando aos
educandos um contato direto com alguns espécimes que foram emprestados da coleção científica do
laboratório de biologia de mamíferos e aves.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

• Conscientizar os educandos sobre a importância e finalidade da lista vermelha.

• Estudar as características gerais dos mamíferos.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS:

• Conhecer a diversidade de mamíferos do Rio grande do Sul.

• Saber a importância da existência de uma coleção científica.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

Num primeiro  momento  foi  realizada  uma conversa com os  educandos sobre  a  diversidade  de
mamíferos da nossa região, métodos de estudo e coleções científicas. O material utilizado durante a
oficina foi emprestado pelo professor doutor Carlos Benhur Kasper responsável pelo Laboratório de
Biologia de Mamíferos e Aves do Pampa. Após a explicação sobre conceitos básicos os alunos
poderiam esclarecer possíveis dúvidas. Os mesmos demonstraram interesse e curiosidade realizando
inúmeros questionamentos sobre o assunto.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO:

A intervenção  alcançou  os  objetivos  esperados  uma  vez  que  os  alunos  demonstraram  grande
empolgação durante a oficina.



Figura 1: Os educando da Escola Carlota Vieira da Cunha escutando a explicação sobre a diversidade de mamíferos do
pampa.

Figura 2: Os educandos escutando atentamente a explicação sobre coleções científicas.

Figura 3: Os educandos escutando a explicação sobre: "O que é taxidermia e como é feita"



Figura 4: Material utilizado durante a oficina.

AVALIAÇÃO:

Os alunos foram avaliados de acordo com o nível de interesse durante as explicações dos conceitos
básicos.
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NOTÍCIA

Os  mamíferos  são  animais  vertebrados  que  apresentam estruturas  especializadas  no  tegumento
como pêlos e glândulas mamárias.  A principal  função dos pêlos é o isolamento térmico,  o que
permitiu aos mamíferos terrestres conquistarem ambientes de temperaturas mais baixas, onde outros
grupos de animais não seriam tão bem sucedidos (FORNEL apud GONÇALVES et al., 2014). Com
o intuito de estimular uma aprendizagem significativa sobre diversidade de mamíferos e coleções
científicas, no dia 06 de junho de 2017, na semana do meio ambiente da escola Carlota Vieira da
Cunha foi realizada uma oficina com todos os alunos do turno da manhã, assim oportunizando aos
educandos um contato direto com alguns espécimes que foram emprestados da coleção científica do
laboratório de biologia de mamíferos e aves.


