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Resumo 

Este projeto tem por finalidade o ensino de 
ciências a partir do uso de plantas medicinais, 
valorizando a cultura local dos alunos, de modo 
a aproximar suas culturas ao conhecimento 
institucionalizado. Objetiva-se reverter o quadro 
insatisfatório dos resultados alcançados pelos 
alunos na disciplina em 2011. Buscou-se, assim 
desenvolver um trabalho pautado na utilização 
de plantas medicinais, já que tal utilização 
remonta aos primórdios da história da 
humanidade. Aliar, com isso, a cultura dos 
alunos ao conhecimento científico é uma forma 
de abordagem que favorece o conhecimento, já 
que traz para a sala de aula a vivência destes 
em suas casas e comunidades, despertando o 
interesse pelo estudo. Especificamente, busca-
se avaliar o conhecimento acerca de plantas 
medicinais pelos alunos, realizando-se uma 
pesquisa bibliográfica do tema, além de 
identificar tais plantas pelos seus nomes 
científicos, aproximando cultura e 
conhecimento científico e, com isso, ensinar 
aos alunos quais as partes das plantas devem 
ser utilizadas, pela premissa da maior 
concentração do princípio ativo, finalizando 
com a produção de um livreto sobre o uso de 
chás medicinais. A importância deste projeto 
está no fato de que historicamente o homem 
mantém um relacionamento com tais plantas, 
na luta pela própria sobrevivência. 
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Apresentação 

Caro professor! 

sta unidade didática pretende subsidiar seu trabalho pedagógico junto 
aos seus alunos. O trabalho de ciências precisa ser criativo e chamar a 
atenção dos alunos, levando-os a gostar das ciências naturais e de seu 

conhecimento. 

Portanto, ao propor um trabalho alternativo das ciências, através do 

uso das Plantas Medicinais objetivou-se despertar nos alunos o desejo pelo 

conhecimento e pelo estudo de Ciências, especialmente aproveitando seus 

traços culturais no que tange o uso popular de plantas e suas propriedades 

terapêuticas. 

Enquanto estratégia de ensino objetiva-se reverter o quadro 

insatisfatório dos resultados alcançados pelos alunos na disciplina em 2011. 

Buscou-se, assim desenvolver um trabalho pautado na utilização de plantas 

medicinais, já que tal utilização remonta aos primórdios da história da 

humanidade. Aliar, com isso, a cultura dos alunos ao conhecimento científico é 

uma forma de abordagem que favorece o conhecimento, já que traz para a 

sala de aula a vivência destes em suas casas e comunidades, despertando o 

interesse pelo estudo. 

Aproximar, pois, a realidade do aluno ao conhecimento das ciências é 

o que a torna interessante, no ponto de vista do aluno, o estudo da planta. 

Valorizar o conhecimento popular repassado entre as gerações é valorizar o 

aluno. No entanto, propiciar que ele entenda as verdades e os mitos 

envolvidos no uso medicinal de plantas de sua região fará com que ele 

apreenda a aplicação correta dela, aliando a cultura popular do aluno ao 

conhecimento científico, objeto desta disciplina. 

E 
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Para tanto, propor um trabalho diferenciando, indicando atividades e 

fontes de consultas, aliado a uma linguagem simples e clara poderá 

enriquecer suas aulas e, quem sabe, despertar o desejo pelo estudo naquele 

aluno que normalmente se mostra alheio ao conteúdo, fixando apenas 

“decorebas” na hora da prova. A importância deste projeto está no fato de 

que historicamente o homem mantém um relacionamento com as plantas 

medicinais, na luta pela própria sobrevivência, e abordar o estudo de ciências 

a partir de conhecimentos prévios poderá despertar no seu aluno o interesse 

pela disciplina. 

Desejamos que essa unidade possa ajudá-lo no ensino de ciências e dar 

maiores subsídios para um real aprendizado da disciplina, assim como 

aproximar o cotidiano do aluno ao conhecimento didático-pedagógico. BOA 

AULA! 
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CAPÍTULO I 
 

 

1. AS PLANTAS MEDICINAIS 

 

uso de espécies vegetais com fins terapêuticos sempre fez 

parte da cultura e da história humana. Com os avanços 

científicos esta prática perdeu espaço, mas é preciso inovar no 

ensino das ciências, aliando esse conhecimento popular ao saber 

sistematizado para despertar no aluno o gosto pelo estudo das ciências 

naturais. 

Embora a ciência tenha deixado de lado o conhecimento 

popular, vale lembrar que as populações mais simples e mais remotas já 

conheciam o poder curativo das plantas. 

Isso se revela na cultura indígena, na figura dos pajés e 

curandeiros. Nesse sentido, CARO PROFESSOR, evidenciar ao seu aluno 

que aquele chazinho preparado pelos pais quando da ocorrência de uma 

gripe, resfriado, dor de garganta, febre, etc, faz, sim, grande sentido. 

Respeitar essa cultura da população, na sua maioria, além de fazer uso 

de sua sabedoria popular, pautando ela no conhecimento científico, é 

VALORIZAR SEU ALUNO. 

 

Rofessor, aprenda a conquistar seu aluno aproveitando dele o 

conhecimento que este já possui. Não tente apenas ensiná-lo. 

LEMBRE-SE: Ele também tem o que ensinar. Valorizar o seu 

O 

P 
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conhecimento prévio aproximará o seu fazer didático ao cotidiano do 

aluno. Isso conquistará seu interesse e curiosidade. Dessa maneira, o 

ensino de Ciências com certeza será mais prazeroso, tanto para você 

PROFESSOR, quanto para seus aprendizes. E, de contrapartida, VOCÊ 

será um PROFESSOR que terá mais que cumprido sua missão de 

ensinar. Terá sido um MESTRE na vida daquele aluno e ele o levará 

para sempre em sua memória. 

 

A utilização das plantas medicinais é uma das mais antigas 

armas empregadas para o tratamento das enfermidades 

humanas e muito já se conhece a respeito de seu uso por parte 

da sabedoria popular. Com os avanços científicos, esta prática 

milenar perdeu espaço para os medicamentos sintéticos, 

entretanto, o alto custo destes fármacos e os efeitos colaterais 

apresentados contribuíram para o ressurgimento da 

fitoterapia (terapia através das plantas) (SIMÕES e 

MINGUZZI, 2012, s. p.) 

 

 

CARO PROFESSOR, 

 

A Escola de hoje vem enfrentando enormes desafios para 

cumprir com sua missão socializadora e formadora. Os obstáculos são 

muitos. Com isso O PROFESSOR precisa desenvolver estratégias que 

possibilitem o ensino sistematizado, agregando e valorizando o aluno, 

principal ator desse processo. 

A falta de interesse dos alunos pelo conhecimento acadêmico, 

muitas vezes, coloca a escola numa posição de descrédito. É você quem 

precisa reverter esse quadro. Com base nisso, o trabalho com as plantas 

medicinais se mostra bastante eficaz em sala de aula, pois aproveita o 

que o aluno já traz de sua vivência para dentro da sala de aula. 
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Essa estratégia pode ser usada de diversas formas. Nesta 

unidade didática se propõe uma abordagem através do conhecimento dos 

alunos sobre o uso de plantas medicinais, suas propriedade e 

características e suas aplicabilidades segundo o conhecimento popular, 

confrontando essas informações com a informação científica, 

esclarecendo aos alunos, o que, de fato, tem efeitos terapêuticos 

benéficos e que partes, por exemplo, da planta, podem ser usadas no 

preparo de chás, infusões, pomadas, etc. 

 

As plantas medicinais têm sido uma rica fonte para obtenção 

de moléculas para serem exploradas terapeuticamente. Muitas 

substâncias isoladas de plantas continuam sendo fontes de 

medicamentos, como, por exemplo, os glicosídeos 

cardiotônicos obtidos da digitalis, usados para insuficiência 

cardíaca. (FOGLIO et al, 2006, s. p.) 

 

A importância das plantas medicinais no estudo de ciências, de 

suas potencialidades se mostra numa estratégia interessante, que pode 

motivar o aluno ao gosto pelo estudo da flora, especialmente das plantas 

medicinais, o que, pela realidade do município de Turvo, muitos alunos 

convivem com a cultura do consumo das plantas em formas de chás, 

infusão, etc. 

 

ROFESSOR, procure aliar o conhecimento cultural dos alunos, 

adquiridos através da convivência social e familiar, ao 

conhecimento científico e evidencie a cultura deles, 

valorizando-a, possibilitando que os alunos conheçam sobre a eficácia 

comprovada de cada tipo de planta, levando-os a explorar as 

potencialidades dessas plantas em detrimento do uso de medicamentos 

sintetizados ou químicos. 

P 
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UANDO nos propomos a desenvolver um trabalho diferenciado, 

quebrando a rotina de estudos, uma expectativa é criado no 

aluno. Faça bom uso dessa expectativa. Desperte no aluno a 

curiosidade. 

 

PRÉ-TESTE: ANÁLISE DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS 

ALUNOS. 

CARO PROFESSOR, investigue o conhecimento prévio de seu 

aluno como ponto de partida para os estudos. Ao final, aplique as mesmas 

perguntas para comparar os resultados iniciais e finais, com a intenção de 

perceber o desenvolvimento do aluno no processo. 

 

1) O que são plantas medicinais? 

2) Qual a importância das plantas medicinais para a nossa vida? 

3) Você sabe fazer chás de plantas medicinais? Se sabe, explique 

como se faz, quais as folhas e raízes. 

 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE 

  

Muitas plantas medicinais são usadas há milênios pelos mais 

diversos povos. O conhecimento dessas plantas veio através dos tempos e 

tem seus nomes muitas vezes ligados a lendas e histórias do folclore 

popular. Plantas como a vitória-régia, a mandioca, o milho tem seus 

nomes originados no folclore indígena. 

Caro aluno, explore com seus pais e avós, ou vizinhos mais 

antigos da comunidade, histórias e lendas que revelam o nome de plantas 

Q 
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medicinais e qual o significado desses nomes. Ex.: (milhomem, quebra-

pedra, etc). Você pode também coletar com essas pessoas qual a 

aplicabilidade terapêutica dessas plantas e como elas são ou eram 

utilizadas. 

PROFESSOR, após solicitar essas informações aos alunos 

realize um debate na sala de aula, realizando um apanhado de 

informações sobre as diversas aplicações terapêuticas para as mesmas 

plantas.
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CAPÍTULO II 

 

 

1. ALGUMAS PLANTAS MEDICINAIS 
E SUAS APLICAÇÕES 

 

 

Verifica-se que, apesar de o homem usar as plantas medicinais há 
milhares de anos e muitas delas serem conhecidas no mundo todo, 
ainda há uma enorme quantidade destas sobre as quais a Medicina 
pouco sabe ou nada conhece a respeito dos seus poderes curativos. 
Assim, é preciso que se desenvolvam trabalhos voltados para o 
conhecimento e catalogação dos seus usos para fins terapêuticos. 
(SILVEIRA e RAMIRES, 2010, s. p.) 

 

 

ALGUMAS PLANTAS E CURIOSIDADES. 

 

VOCÊ conhece essas plantas? Sua história? Para que servem? 

Não? Então LEIA COM ATENÇÃO, CARO ALUNO! 

 

SÁLVIA (salvia splendens). Da 

família lamiaceae, essa planta é 

normalmente usado para combater a 

amigdalite, a gengivite. Também tem 

sua aplicação contra o mau hálito, 

vômito, gases e resfriados; 
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Existem muitas espécies de sálvia, por isso, é importante 

conhecer a espécie certa, para que seu uso seja eficaz e não prejudicial. 

Conhecer, POIS, as plantas e sua utilização correta é o que de fato vai 

trazer os benefícios dessa planta. Além de sua aplicação medicinal, a 

sálvia também é usada como condimento e planta ornamental, dada a 

beleza de suas flores. 

 

HORTELÃ (mentha piperita), pertence à 

família das labiadas: É um tônico potente, 

indicado para combater náuseas e má 

digestão, sendo utilizado em alguns casos 

como vermífugo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETE-SANGRIAS (cuphea carthagenensis): É utilizada no combate à 

insônia e contra o colesterol alto, além de palpitações, pressão alta e 

arteriosclerose. Sua utilização remonta há tempos remotos, tendo sua 

eficácia comprovada para algumas doenças, como as acima indicadas. 

 

 

 

 



 
12 

MACELA (Achyrocline satureioides): 

É uma erva da flora brasileira: Planta 

medicinal popular que trata 

diversos problemas. Também 

conhecida por erva dos soldados, 

camomila nacional. 

Possui propriedades Antialérgica, antiespasmódica, antitinflamatória, 

sedativa, bactericida e tônica. É comumente indicada para Antialérgica, 

antiespasmódica, antitinflamatória, sedativa, bactericida e tônica, entre 

outros. 

 

POEJO (Mentha pulegium): 

também conhecido no Brasil como 

hortelãzinho, é uma das espécies 

mais conhecidas do género Mentha. 

Da família Lamiaceae, é uma perene 

cespitosa de raízes rizomatosas que  

cresce bem em sítios úmidos ou junto de cursos fluviais, onde pode ser 

encontrada selvagem entre gramíneas e outras plantas. 

 

MANJERONA (Origanum majorana): 

Utilizado como condimento, também 

possui propriedades digestivas; é 

cultivada para suas folhas aromáticas, 

verde ou seca, para o uso culinário; são 

cortadas enquanto as plantas 

começam a florescer e secados 

lentamente na sombra. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Das
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mentha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Família_(biologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poaceae
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FUNCHO (Foeniculum vulgare): 

Fortemente aromática comestível 

utilizada em culinária, em 

perfumaria e como aromatizante 

no fabrico de bebidas espirituosas 

e planta medicinal. Calmante e no 

combate a cólicas digestivas ou 

gases intestinais; 

 

HORTELÃ (Mentha spicata): Planta 

herbácea perene, da família lamiaceae. 

Tônico, indicado para combater náuseas 

e má digestão, sendo utilizado em alguns 

casos como vermífugo. 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE 

 

ROFESSOR, neste capítulo, proponha aos seus alunos a 

catalogação das plantas mais utilizadas em suas comunidades. 

Solicite que eles coletem e registrem essas informações. VOCÊ 

pode também sugerir que eles peçam que seus avós ou pais participem de 

uma aula, expondo seu conhecimento dessas plantas e sua utilização. 

 

PROFESSOR, pergunte ao seu aluno se ele conhece alguma 

história folclórica ou lenda a propósito de alguma das plantas 

apresentadas neste capítulo. Peça que eles contem o que sabem. 

P 
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LEVE, também, exemplares das plantas, suas folhas e aproveite 

para ensiná-los o cultivo das mesmas. 

 

As espécies vegetais para uso medicinal têm recebido atenção 
especial, pelos diferentes significados que as plantas medicinais 
assumem em nossa sociedade como um recurso biológico e cultural, 
destacando-se seu potencial genético para o desenvolvimento de 
novas drogas, possível fonte de recursos financeiros, através de sua 
comercialização, para o resgate e fortalecimento da identidade 
cultural e como acesso primário à saúde para muitas comunidades. 
(SILVA, s. d; p. 1) 

 

                                                                                                                        

CARO ALUNO! 

 

Você sabia que grande parte dos fármacos encontrados nas 

farmácias e drogarias são produzidos a partir das plantas? 

 

VOCÊ SABE O QUE SÃO FITOTERÁPICOS? 

 

São medicamentos provenientes de plantas, e tem seu uso cada 

dia crescente, pelos benefícios que trazem e por não apresentarem 

contra-indicações muito severas, como os medicamentos químicos ou 

industrializados. Então agora é sua vez: Vamos ao trabalho! 

 

Faça uma pesquisa bibliográfica e descubra a história, nome 

científico e aplicações para as seguintes plantas (enriqueça seu trabalho 

com imagens, explicações alternativas e métodos e formas de utilização 

das plantas pelas comunidades mais tradicionais): 
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Alcachofra; Alecrim; Alfazema; Calêndula; Camomila; Capim-

limão; Carqueja; Cavalinha; Chapéu de couro; Endro. 

 

 

AGORA, VAMOS PRODUZIR UM LIVRO EXPLICATIVO SOBRE O 

USO DE CHÁS, SUA PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO. TRAGA O 

MÁXIMO DE INFORMÇÃO DE QUE DISPOR. 
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“O aproveitamento adequado dos princípios ativos de uma planta 

exige o preparo correto e uso adequado. Os efeitos colaterais são 

poucos na utilização dos fitoterápicos, desde que utilizados na 

dosagem correta” (LOPES, 2006, p. 21). 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE 

 

VOCÊ SABE O QUE É MEDICINA POPULAR? 

 

1) CARO ALUNO, seus pais ou familiares costumam fazer uso das 

plantas medicinais? Faça uma entrevista com eles e pergunte que 

tipo de plantas eles costumar utilizar? Indague também como eles 

utilizam essas plantas, se em forma de chás, infusão ou outro tipo 

de aplicação e para o que são utilizadas. 

 

2) VOCÊ conhece alguma receita de chá? Qual? Se não, consulte seus 

avós ou familiares e anote uma receita de chá e como administrá-

lo, conforme relato deles. Você pode também consultar os vizinhos 

mais velhos sobre esse costume. 

 

3) Seus pais cultivam algum tipo de planta medicinal em casa? Que 

tipos de plantas eles cultivam? Você conhece essas plantas? 

 

4) Agora que você já conhece algumas plantas medicinais mais 

comumente cultivadas na nossa região, faça uma coletânea das 

informações, compondo um pequeno livreto, com as informações 

adquiridas nas entrevistas, além de complementá-las com as 

informações acadêmicas disponíveis pela escola.
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ROFESSOR, aliar o conhecimento acadêmico ao conhecimento 

cultural popular de seus alunos pode ser uma boa estratégia 

para melhorar o aproveitamento e o aprendizado. Faça um bom 

uso dessa estratégia, incentive-os a pesquisar mais informações que 

enriqueçam o conhecimento, de forma que haja bastante material para a 

confecção de livreto pelos próprios alunos. 

 

 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE 

 

 

CARO ALUNO, agora que você já conhece uma infinidade de 

plantas e suas aplicações, que tal uma atividade prática? 

Vamos aproveitar o conhecimento adquirido com os professor e 

com os colegas, compartilhando as informações obtidas, vamos coletar 

algumas sementes ou mudas de plantas medicinais em casa, com os pais, 

avós ou vizinhos e a comunidade em geral. 

Com essas mudas e sementes vamos confeccionar uma horta, 

observando, assim, o desenvolvimento dessas plantas e suas 

características peculiares, agregando mais informações sobre o cultivo e 

o manuseio dessas plantas. 

Essa horta poderá ser utilizada para a infusão de chás para 

degustação na sala de aula e pelos demais alunos, apresentando seu 

projeto a toda a comunidade escolar. 

P 
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CAPÍTULO III 

 

1. O CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS 
EM TURVO - PR 

 

O município de Turvo-PR, as plantas medicinais são mais do 

que apenas um costume tradicional entre as populações mais 

idosas. O conhecimento popular no uso das plantas 

medicinais vai além do aspecto curativo ou pelas propriedades 

terapêuticas das plantas. O cultivo agrega renda familiar aos pequenos 

produtores. 

 

Um trabalho interessante vem sendo desenvolvido pelo 

Instituo IAF – Instituto Agroflorestal Bernando Hakvoort, gerando 

resultados impressionantes tanto no cultivo quando na difusão da 

cultura dessas plantas. 

 

De acordo com os administradores do IAF, o Instituto tem 

como premissa básica o desenvolvimento de um modelo sustentável que 

é baseado na agroecologia e na agricultura sustentável. 

 

Através das atividades desenvolvidas pelo Instituto também 

estão sendo exploradas outras propriedades dessas plantas, no uso como 

aromáticos e condimentares. 

 

N 
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Historicamente, o homem vem se relacionando com as plantas medicinais 

na luta pela própria sobrevivência, buscou na natureza meios de 

tratamento, o que despertou na ciência, a necessidade de sistematizar 

essas ações humanas com relação às propriedades medicinais das plantas. 

 

OTENCIALIZAR, pois o uso dessas plantas, através de suas 

diversas propriedades, inclusive explorando as possibilidades 

econômicas e de comercialização delas, dando o suporte técnico 

e científico é o que o IAF (Instituto AgroFlorestal Bernardo Hakvoort) 

vem desenvolvendo junto aos pequenos agricultores familiares no 

município, surtindo resultados impressionantes. 

 

Segundo RIGUEIRO (2007), plantas medicinais podem ser entendidas 

como: Aquelas plantas cujo princípio ativo é capaz de aliviar ou curar 

enfermidades. Segundo o autor, sua utilização data de épocas antigas, 

quando o homem procurava na natureza por plantas que lhes curassem 

ou aliviassem sua dor. 

 

PROFESSOR, Enquanto conhecimento cultural, adquirido e assimilado 

através dos tempos, O USO terapêutico das plantas é legitimado pela 

cultura de um povo. Com isso, VALORIZE sempre os conhecimentos 

prévios de sua comunidade escolar. Isso enriquecerá sua aula. 

 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE 

 

P 
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Nesse momento, ao valorizar a cultura de seus alunos e da comunidade 

em geral, PROFESSOR, você pode fazer uma aula diferente. Introduza 

no momento das explicações algum cidadão que apresenta amplo 

conhecimento do uso de plantas medicinais, de modo que este realize 

uma conversa “informal”, um bate-papo com os alunos. Você pode pedir 

o auxílio de alguém da comunidade reconhecidamente conhecedor das 

plantas, ou mesmo de um pajé ou curandeiro, caso em seu município 

haja comunidades indígenas. VOCÊ fará uma aula diferente e 

interessantíssima, valorizando o potencial da comunidade. 

 

As espécies vegetais para uso medicinal têm recebido atenção 

especial, pelos diferentes significados que as plantas 

medicinais assumem em nossa sociedade como um recurso 

biológico e cultural, destacando-se seu potencial genético para 

o desenvolvimento de novas drogas, possível fonte de recursos 

financeiros, através de sua comercialização, para o resgate e 

fortalecimento da identidade cultural e como acesso primário 

à saúde para muitas comunidades. (SILVA, s. d; p. 1) 

 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE 

 

Agora que você ouviu falar do IAF, verifique se em seu 

município existe alguma entidade que realiza trabalho similar. Agenda 

uma visita com seus alunos para maior embasamento teórico. 

Aproveite a oportunidade para entender acerca da 

comercialização e do processamento das plantas, bem como os retornos 

econômicos conseguidos das plantas. 

 

PROFESSOR, só não deixe de abordar os aspectos 
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científicos e acadêmicos das plantas, foco de seu trabalho. O uso do 

conhecimento popular torna enriquecedora sua aula, aproximando o 

aluno do estudo de ciências, mas é preciso pautar essa cultura em 

evidências. AFINAL, a escola precisa ensinar o conhecimento acadêmico 

acumulado, não apenas reproduzir os saberes culturais. 

 

 preciso aproximar cada vez mais “[...] o conhecimento 

tradicional sobre a utilidade e o manejo de plantas medicinais, 

associando-o ao científico, estimulando o cultivo de plantas 

medicinais validadas cientificamente [...]” (SILVA, s. d; p. 19). 

 

O município de Turvo tem uma grande diversidade na 

utilização de plantas medicinais. Trata-se de um conhecimento 

repassado através das gerações familiares e entre as comunidades, que foi 

se perpetuando na cultura local. 

 

A sálvia, camomila, alfazema, poejo, alcachofra, alecrim, 

cavalinha, macela, manjerona, melissa, funcho, menta, 

carqueja, endro, manjericão, tomilho, calêndula, capim-limão 

e muitas outras plantas de uso medicinal, cosmético ou 

culinário. (IAF, s. d; p. 26) 

 

Essas plantas são largamente utilizadas pelas comunidades do 

município e suas aplicações são diversas, entre comestologia, uso 

culinário e como medicamentos, evidenciando a potencialidade dessas 

plantas. O estudo e catalogação realizado pelo Instituto aponta a 

aplicação terapêutica dessas plantas. 

 

 

É 
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SUGESTÃO DE ATIVIDADE 

 

Ao chegar ao fim desta unidade didática, PROFESSOR, aproveite todo 

conhecimento cultura, acadêmico e científico adquirido por você e pelos 

seus alunos, compartilhe tal experiência com os colegas de profissão. 

Convide toda a comunidade escolar para verificar os resultados de seu 

projeto e, como atividade, SUGIRA aos seus alunos para que, em 

conjunto, confeccionem um painel amplo, contendo imagens, formas e 

informações diversas de cada planta estudada. VOCÊ PODERÁ, junto 

com seus alunos, APRESENTAR O TRABALHO NA FEIRA DE 

CIÊNCIAS DE SUA ESCOLA. 

 

Use e abuse das possibilidades. A CRIATIVIDADE é o limite!
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao finalizar esta unidade didática, o professor deve ter em 

mente que o universo de plantas medicinais cultivadas nas mais diversas 

regiões brasileiras é bastante variada. 

Apresentamos nesta unidade didática algumas plantas 

cultivadas no município de Turvo-PR, conforme apontado pelo IAF, 

instituição que mantém estreitos laços com os agricultores que cultivam 

esse tipo de planta. 

Além disso, na cultura popular, a utilização de plantas com fins 

terapêuticos remonta a tempos bastante remotos, sendo, portanto, parte 

da cultura dos povos. 

Valorizar, assim, a cultura dos alunos propicia maior interesse e 

compreensão da disciplina de ciências, especialmente porque eles estarão 

trazendo suas informações e conhecimentos prévios para dentro da sala 

de aula, não apenas “compilando” um apanhado de informações 

sistematizadas e que, algumas vezes, parece não fazer sentido algum 

para eles. 

No entanto, essa valorização da cultura precisa estar 

respaldada no trabalho do professor. É aí que se une o saber popular ao 

conhecimento científico, até mesmo para aprimorar e incentivar o uso 

correto dessas plantas, com seus fins terapêuticos, valorizando a 

medicina popular e incentivando a prática saudável do uso dos chás, em 

detrimento do uso de medicamentos industrializados ou sintéticos, cujos 

efeitos colaterais podem trazer algum malefício, ao contrário das plantas 

medicinais, que apresentam menor risco ou efeitos colaterais negativos. 
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