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O projeto “Letras do Museu” pretende consolidar
ações já em desenvolvimento no Museu Ciência e
Vida, ampliar a sua atuação e incorporar novas
atividades, junto à divulgação científica. Para
isso, pretende-se continuar com as contações de
história, pensadas, sempre que possível, em
diálogo com as exposições do museu; levar as
contações para outros espaços da cidade, como
forma de estimular a leitura e divulgar o museu
nessas localidades; receber grupos de contação;
promover encontros de autores, lançamento de
livros e rodas de leitura
Com isso, queremos estimular práticas de
leitura em espaços de formação formais e nãoformais em Duque de Caxias e aproximar esse
público da visitação museal.

Além disso, como parte de responsabilidade
social, atuamos em projetos literários
comunitários, como saraus em regiões periféricas,
e realizamos doações de livros para bibliotecas
comunitárias e para o público das contações.
Público-alvo: crianças de 6 a 12 anos de Duque de
Caxias e entorno.

Misturando astronomia
com histórias
Junto com a equipe do planetário, que
busca popularizar a astronomia,
desenvolvemos contações que introduzem
às sessões de planetário.
Baseado em lendas indígenas sobre o
eclipse, a equipe escreveu uma história e
transformou em teatro de sombras.
Posteriormente o público assistiu a uma
sessão de planetário que destacou as
contelações vistas pelos povos Guarani
Mbya.
A atividade obteve lotação máxima e
envolveu crianças da região e de
orfanatos.

Parcerias
Em parceria com a Secretaria de
Educação do Município de
Duque de Caxias, recebemos
contações de histórias de
escritores e agentes de leitura
locais. Com isso, conseguimos
aumentar as ações de contação
de história e vivenciar trocas de
experiências.

Responsabilidade social
O Museu Ciência e Vida colabora com atividades comunitárias,
participando de sarau em outros distritos do município e
doando livros tanto no museu quanto para bibliotecas
comunitárias (parceria com o projeto “Aceita um livro?”).

Em 2015, mais de 500 pessoas foram
ao Museu Ciência e Vida participar
das atividades de contação.
O museu esteve presente em cinco
atividades externas, promovidas para
pessoas carentes, em regiões sem
bibliotecas ou equipamentos culturais.
Em todas atividades de contação
realizada por nossa equipe há uma
mesa de livros para doação.
A atividade, consolidada, é presença
em todas as programações especiais.
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