Caminho para a Inovação e Desenvolvimento em Sustentabilidade (CIDeS)

Museu WEG de Ciência e Tecnologia

Empresa: WEG

Com os objetivos de contribuir para o processo educacional não formal voltado para o público escolar, permitir a democratização do acesso aos conteúdos do Museu, em um local de compartilhamento de experiências, de trocas geracionais, que estimula a participação ativa da comunidade em geral, promover o resgate histórico da influência da industrialização, contribuir para a preservação do patrimônio histórico brasileiro, com a difusão, preservação e valorização da memória industrial deste país e valorizar o processo de industrialização dos equipamentos elétricos e inseri-lo na história do Brasil e do mundo, o Museu WEG de Ciência e Tecnologia foi aberto em 2003 e reformado em 2013, sendo reaberto em 2014, com a proposta atualizada e com foco na interação e educação, demonstrando a geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, buscando apresentar o quanto a energia faz parte do nosso dia a dia e quais são os princípio para sua geração. E um instrumento de preservação, investigação e comunicação do acervo de valor histórico e cultural da WEG.

O Museu possui dependências adequadas permite tornar seus conteúdos acessíveis aos públicos com diferentes deficiências tais como: cadeirantes, visual, auditiva e intelectual.

São realizadas avaliações com tais públicos e todos apresentaram grande satisfação com a acessibilidade.

Os resultados esperados do Museu, são a ampliação dos públicos que já o visitavam, tendo certamente um crescimento substancial no público espontâneo, mas sobretudo no público escolar, na medida em que os conteúdos abordados na exposição estarão alinhados com as temáticas sugeridas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ao abordar o desenvolvimento, a fabricação e o uso de aparatos elétricos, a exposição permitirá o diálogo com as disciplinas de Ciências Naturais, História e Geografia, em particular no final do Ensino Fundamental (alunos de 13-14 anos/ 8° e 9° anos do EF). Já no Ensino Médio (alunos de 15-17 anos/ 1°, 2° e 3° anos), são as disciplinas de Física, Química, História, Geografia e Sociologia as mais contempladas pelo novo roteiro da exposição de longa duração do Museu.

Ademais, haverá igualmente um grande impacto no tema transversal “Meio Ambiente”. Considera-se que as questões energéticas estão no centro das discussões e debates educacionais atuais. Passou-se a buscar fontes alternativas de energia e processos cada vez mais eficientes na obtenção e uso de energia. Os museus de ciência e tecnologia têm, nesse sentido, uma importante missão a cumprir: de se tornarem espaços nos quais as crianças, jovens e adultos podem discutir em uma perspectiva de educação continuada, os principais desafios energéticos da modernidade.

As características da clientela atendida são alunos do Ensino Fundamental (alunos de 13-14 anos/ 8° e 9° anos do EF) e alunos do Ensino Médio (alunos de 15-17 anos/ 1°, 2° e 3° anos). Sabemos que temos um grande público espontâneo oriundos da comunidade. Outro público de grande atenção são os clientes da empresa WEG.

Referente ao cronograma, a exposição é de longa duração, implantada em setembro de 2014 e com prazo indeterminado para renovação.

