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2) JUSTIFICATIVA

 A utilização de plantas, com finalidades medicinais, data de muitos séculos. 

Devido  às  constantes  transformações,  os  educadores  precisam  estar  sempre 

atentos  às  mudanças  sociais,  tecnológicas  e  científicas  para  desenvolver  um 

pensamento crítico e estar preparados para as abordagens curiosas dos alunos em 

sala de aula.

É fato que as  dificuldades de aprendizagem no uso e  cultivo  das plantas 

medicinais  no  cotidiano  escolar  e  comunitário  levam  a  sérios  prejuízos  no  uso 

correto  das  plantas  medicinais.  Sendo  assim,  não  há  outra  saída  a  não  ser  o 

profissional da educação analisar estas dificuldades, organizar situações de ensino 

através das quais os alunos possam construir conhecimentos significativos.

O professor de biologia do ensino médio percebe que os alunos das séries 

finais apresentam dificuldades em se tratando de plantas medicinais que envolvam 

uso  correto,  devido  à  aprendizagem fragmentada  e  essas  lacunas precisam ser 

supridas para o aluno tenha um aprendizado sequencial. 

Fototerapia  vem  do  grego  e  quer  dizer  plyton  -  vegetal  e  therapia  – 

tratamento, ou ainda “A terapêutica das doenças através das plantas” (Stern,2005). 

O  uso  de  plantas  medicinais  recebe  atualmente,  incentivo  da  própria 

organização  da  saúde  (OMS).  São  muitos  os  fatores  que  vêm  colaborando  no 

desenvolvimento  de  práticas  de  saúde  que  incluem  plantas  medicinais, 

principalmente econômicos e sociais. Para a OMS, saúde é: “Um bem estar físico, 

mental  e  social  e  não  apenas  ausência  de  doenças”.  A  utilização  de  plantas 

medicinais  como prática alternativa pode contribuir  para a saúde dos indivíduos, 

desde que faça parte de um sistema integral que torne a pessoa realmente saudável 

e não apenas”sem doença” (MARTINS et AL, 2000).

O presente  trabalho tem como objetivo  divulgar  e  informar  a indicação,  o 

manuseio, preparo, dosagens e os efeitos colaterais de algumas plantas medicinais. 

Além disso, alertar sobre os cuidados quanto a contra indicações,

 pois algumas plantas possuem propriedades tóxicas, que podem implicar em 

graves riscos para a saúde, já que a literatura especializada é pouco difundida e por 



algumas  vezes,  a  linguagem  científica  utilizada  pelo  pesquisador  não  estar  ao 

alcance dos conhecimentos da comunidade, o que muitas vezes dificulta a chegada 

de informações atualizadas à população em geral.

No  mundo  vegetal  ocorrem  as  mais  notáveis  combinações  de  elementos 

necessários  ao  preenchimento  de  cada  necessidade  do  organismo  humano.  É, 

portanto,  de  estranhar  que os  pesquisadores dos laboratórios não se  dediquem, 

como deveriam, às investigações das propriedades medicinais das ervas e de outras 

plantas (Weil,1990).

Com a evolução da medicina e a industrialização, as pessoas foram induzidas 

pouco a pouco a reduzir o uso das plantas medicinais em nome do progresso e 

modernismo. A consequência foi uma perda muito grande dos conhecimentos que 

passavam de geração em geração e  o  distanciamento  dos  tratamentos  naturais 

trocados pelos químicos ou sintéticos.

3) PROBLEMA/PROBLEMATIZAÇÃO

Atuando como professor de biologia do colégio de educação básica no ensino 

fundamental  e  médio,  observa  se  as  dificuldades  de  atendimento  à  saúde  dos 

alunos, já que os agentes educacionais não podem medicá-los sem a presença de 

um receituário médico, por mais simples que o problema seja, tais como: dor de 

cabeça  e  dor  de  barriga.  Tendo  a  constância  desses  problemas,  surge  a 

necessidade de conhecimento e esclarecimento aos alunos, equipe escolar, pais e 

comunidade sobre a utilização das partes das plantas medicinais tanto no colégio 

como na comunidade, assim como sua coleta, secagem, seu preparo para que cada 

uma deva ser utilizada.

            D’Ambrosio (2005), afirma que: 

Todo individuo vivo desenvolve conhecimentos e tem um comportamento 

que  reflete  esse  conhecimento,  que  por  sua  vez  vai-se  modificando em 

função  dos  resultados  do  comportamento.  Para  cada  individuo,  seu 

comportamento  e  conhecimento  estão  em  permanente  transformação 

(D’Ambrosio, 2005)

A  escola  por  sua  vez,  espera  que  o  aluno  adquira  conhecimentos  e 



informações necessárias frente a uma sociedade caracterizada pelo conhecimento 

de ideias, procedimentos e atitudes biológicas. 

                   Segundo Lima (1999).

  Quem usa  a  mente  como instrumento  de  trabalho  não  pode  deixar  de 

cultivar, diariamente, a inteligência. Os professores, por exemplo, precisam 

atualizar-se  permanentemente,  acompanhando  o  desenvolvimento  de 

ciência  e  da  tecnologia  (os  mestres  são  os  intermediários  entre  as 

pesquisas, descobertas e inovações, e as novas gerações (LIMA, 1999).

           Com relação ao Brasil, desde a época de seu descobrimento, os portugueses 

já anotavam as experiências que os índios faziam com as plantas, nos tratamentos 

de  seus  males.  Grande  parte  desse  conhecimento,  mais  tarde,  foi  testado  e 

comprovado cientificamente. Muito, porém, está por ser descoberto e pesquisado.

A utilização de recursos como modelos e materiais didáticos para ilustração 

de aula não é recente. Comenius, em sua didactica magma, apresentada em 1657 

buscava a utilização de diferentes recursos materiais para desenvolver uma melhor 

aprendizagem.

Pestalozzi e Froebel, educadores dos séculos XVIII e XIX, eram defensores 

da utilização de uma ampla atividade com alunos. Eles alegavam que isso levaria a 

uma “educação ativa”(Arce,2002).

A  pesquisa  está  relacionada  à  busca  por  respostas,  soluções  para 

determinadas inquietações, perguntas, dúvidas sobre determinados assuntos leva-o 

a  realizar  investigações  que  possam  respaldar  os  pensamentos  e  afirmações 

encontradas ou investigadas, e assim aprofundar ou obter novos conhecimentos. 

Podemos dizer, também, que a pesquisa está relacionada à construção de novas 

técnicas por meio da criação e exploração de realidades diversificadas.

Para Demo(1994), “na condição de princípio científico, pesquisa apresenta-se 

como  a  instrumentação  teórico-metodológica  para  construir  conhecimento”.  O 

mesmo autor apresenta a pesquisa como a atividade que realizamos no cotidiano, 

pois  as  atitudes,  as  ações,  nos levam a indagações na realidade,  ou,  ainda ao 

diálogo crítico do contexto em que o sujeito está inserido, tanto no sentido prático 

como teórico. A pesquisa tem por base procedimentos racionais e sistemáticos, que 



visam encontrar soluções para um problema que não apresenta indícios de possível 

soluções.

De acordo com Andrade (2001,), pesquisa é o “conjunto de procedimentos 

sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções 

para problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos”.

Gil (2002) define pesquisa como um “procedimento racional e sistemático que 

tem  como  objetivo  proporcionar  respostas  aos  problemas  propostos  [...]é  um 

processo formal e sistemático de desenvolvimento do método cientifico . O objetivo 

fundamental  da  pesquisa  é  descobrir  respostas  para  respostas  para  problemas 

mediante o emprego de procedimentos científicos”.

          Já Gatti (20020 afirma que;

pesquisa é o ato pelo qual procuramos obter conhecimento sobre alguma 

coisa.[...]  Contudo,  num sentido  mais  escrito  ,  visando  à  criação  de  um 

corpo de conhecimento sobre um certo assunto, o ato de pesquisar deve 

apresentar  certas  características  específicas.  Não  buscamos,  com  ele, 

qualquer  conhecimento,  mas  um  conhecimento  que  ultrapasse  nosso 

entendimento imediato na compreensão da realidade que observamos.

Num primeiro desenvolvimento do trabalho ,os alunos juntamente com seus 

familiares deveram responder essa pesquisa.

   

Atividades 1

Levantamento de dados :coleta, uso, efeito terapêutico e tipo de planta

As plantas medicinais que muitas vezes temos em nossas casas não sabemos

como utiliza -las e nem para que servem e para isso devemos adquirir esses

conhecimentos para melhor podermos usá-las.

Objetivo

– Buscar informações com os alunos que tipo de plantas medicinais eles têm 
em suas casas e como eles as utilizam.

Encaminhamento metodológico



  Neste momento será aplicado um questionário, anexo 1

 Segundo Júnior (1991), diferenciar uma planta da outra é importante para se ter  

segurança no uso .Esta tarefa parece fácil,  porém cada planta apresenta formas 

diferentes e características que distinguem umas das outras.  Entretanto ,  muitos 

casos de acidentes tem ocorrido devido ,esta distinção não ser tão simples quanto 

parece. As diferenças devem ser evidenciadas e a descrição da planta medicinal 

deve ser bem clara, para que não provoque confusão com outra planta. Além disso, 

deve-se estar atento, pois as plantas podem mudar sua estrutura, dependendo do 

meio onde se encontram ou vivem.

            A nova sistemática procura estabelecer pontos de relacionamentos entre os 

diversos grupos, baseada nos caracteres evolutivos das espécies. Par fazer este 

agrupamento ou classificação, são levados em conta caracteres visível a olho nu 

(  hábito,  tipo de folha,  de caule,  de inflorescência,  etc.)  mas também caracteres 

anatômicos (forma e disposição dos feixes vasculares, tipos de parênquimas, etc.), e 

ainda caracteres químicos. Além disso, considera a relação da planta com o meio 

ambiente.  Esta  consideração,  é  necessária  porque  os  fatores  externos  como 

temperatura, luminosidade, chuva, vento, solo, latitude, altitude também interferem 

de  maneira  significativa  na  elaboração  de  metabólitos,  época  ,  forma  de 

colheita,transporte à secagem e armazenagem, (Junior,1991).

Segundo  Weil(1990),  Junior(1991)  e  Balbach(1992),  para  evitar  riscos  na 

utilização das plantas medicinais deve-se observar:

a) Identificação;

b) Utilizar somente a parte recomendada da planta

 c)As  plantas  que  forem  utilizadas  secas,  devem  apresenta-se  com  bom 

aspecto,  sem  mofos  ou bolores,  sem misturas  de insetos  ou  terra,  com cheiro 

característico e não devem ser velhas .

       d)  As  plantas  utilizadas  frescas  devem  ser  colhidas  da  própria  horta  ou 

coletadas longe de estradas, lavoura, indústrias ou outros locais que ofereçam riscos 

de contaminação.

 O êxodo na cura pelas plantas depende de seu uso prolongado e persistente. 

Por isso o usuário  deve ser  persistente pois no uso da fitoterapia ocorre muitas 



vezes um efeito chamado de crise curativa, onde o organismo por estar reagindo 

contra o mal,  expulsando as substâncias morbosas, dá sinais de piora (Balbach, 

1992).

 Segundo Balbach (1992), no preparo ou manipulação das ervas ou plantas 

medicinais os utensílios ou vasilhas não devem ser de metal,  pois estes podem 

deixar resíduos e/ou oxidar os princípios ativos do medicamento. As plantas podem 

ser preparadas de diferentes formas tais como : chás ( tisana, infusão, de cocção e 

maceração),  sucos  ,  saladas,líquidos  para  gargarejos  e  lavagem,  vapores  para 

inalação , unguentos e essências. 

 Os chás tem seu uso indicado de forma interna e podem ser preparados das

seguintes maneiras: ( tisana, infusão, de cocção e maceração).

Atividade 2: Estudo do preparo das plantas medicinais

Objetivos

– Reconhecer  a  importância  de  se  saber  preparar  cada  medicamento  da 
maneira correta;

– Aprender o preparo correto dos chás medicinais;

– Identificar as principais maneiras de preparos , anexo 3.

 Para Bruning (1990),  na maceração pode-se por as ervas,  parte aérea ou 

raízes, de molho na água, álcool, vinagre ou pinga. Deixando-se por longo tempo.

As partes mais tenras de dez a doze horas. As partes mais duras de dezesseis a 

dezoito horas. Depois pode-se iniciar o uso em gotas.

 As dosagens recomendadas por  Balbach (1992)  para  o preparo  dos chás 

seguem a seguinte prescrição:  10g de material  seco por litro  de água e 20g de 

material verde por litro de água. Observa-se que uma colher de sopa corresponde a 

5g de material verde ou 2g de material seco. No preparo pode-se ainda utilizar de 

uma colher de sopa para uma chávena de chá.

          Segundo Balbach (1992), as ervas não oferecem perigo com relação a sub ou  

super dosagem, por isso as medidas são aproximadas e variam de 1ml a 100mlao 

dia dependendo da faixa etária.

          Para gargarejos, inalação e compressas, as dosagens devem ser maiores.

          Os chás devem ser tomados preferencialmente em jejum pela manhã ou antes 



de deitar-se. Quando ingerimos aos poucos,  de  gole  em gole,  tem melhor  efeito 

(Balbach,1992).

          Os chás são passivos de fermentação, principalmente quando adoçados, por  

isso devem ser bebidos naturalmente e preparadas em doses diárias. No máximo 

adoça-se com mel no momento da ingestão.

           Não se deve tomar o mesmo chá por muito tempo prolongado. A cada 10 dias  

é bom variar o tipo de chá para não diminuir o efeito curativo (balbach, 1992).

  Chás tomados mornos ou quentes tem efeito  mais rápido do que os frios 

(Bruning, 1990).

 Os preparados para despertar o apetite devem ser tomados meia hora antes 

da refeições.  Os preparados digestivos,  calmantes e para a vesícula  devem ser 

tomados  após  as  refeições.  Os  preparados  para  outras  finalidades  devem  ser 

tomados entre ou fora das refeições (Schneider, 1989).

 Quando possível  a erva fresca permite a produção de sucos que mantem 

melhor resguardados os elementos curativos. Devem ser servidos na hora ou logo 

após o preparo (Balbach, 1992).

 A planta fresca ou a parte que interessa da mesma, deve ser socada em pilão 

ou passada na maquina de moer carne ou centrifuga e após coada (Balbach, 1992)

 O suco como se constitui em extrato puro da planta pode ser utilizado em 

proporções  menores  que  os  chás.  As  quantidades  variam  de  1ml  a  10ml 

dependendo da idade (Balbach, 1992).

• adultos, 5 gotas puras ou em água, de duas em duas horas.

• jovens, 3 gotas puras ou em água, de duas em duas horas.

• Crianças, 2 gotas puras ou em água, de duas em duas horas.

• Criancinhas entre 1 e 2 anos, 1 gota pura ou em água, de duas em duas 

horas.

• Bebês até 1 ano, 1 gota em uma colher com água, dando-se só ½ colher de 

duas em duas horas.

        Segundo Balbach (1992), os brotos e folhas tenras podem ser usados na forma 

de  saladas  sendo  que  uma  mistura  de  ervas  dá  bons  resultados  e  mescla  os 

sabores.

 Muitas ervas podem ser preparadas sob forma de sopas, gizados, ensopados, 

omeletes, etc. que além de terapêuticas podem ser nutritivas (Balbach, 1992).



 Algumas plantas podem ser usadas para fazer gargarejos, lavagens ou na 

forma de inalantes (Balbach, 1992). 

 Das ervas pode ser obtido o azeite, deixando-as em óleo exposto ao sol, por 

quinze dias. Este azeite pode ser usado interna ou externamente (Balbach, 1992).

 Essência é a substância oleosa obtida pela evaporação (Weil, 1990)

 COLHEITA, SECAGEM E CONSERVAÇÃO
 

 Segundo Korbes,  (1985),  para  utilizarmos uma planta  devemos:  identificar 

bem a planta e a parte da mesma que interessa para uso; fazer a coleta da parte ou  

da planta em bom estado; as melhores folhas são as  adultas e verdes; as sementes 

evem estar maduras e secas; o caule, casca e raiz devem ser colhidas em época de 

dormência da planta quando a seiva não esta circulante. 

 A secagem deve ser rápida à sombra para estabilizar a planta e conservar o 

máximo possível de sua composição natural (Korbes, 1985).

  As ervas medicinais devem ser colhidas quando ainda estão molhadas de 

orvalho.  Devem  ser  secas  à  sombra  pois  os  raios  solares  volatilizam  certas 

substâncias (Balbach, 1992).

 Folhas,  esperar  pelo  desenvolvimento  completo.  Colher  pela  manhã.  Após 

evaporação do orvalho (Weil, 1990).

 Talos, devem ser colhidos no outono (Weil, 1990).

 Bulbos,  só  colher  quando  as  folhas  entrarem  em  decadência.  Eliminar  a 

membrana externa e cortar em fatias transversais de 1cm de espessura. Secar a 

sombra e sol, mexendo de vez em quando para não criar bolor (Weil, 1990).

 Cascas, no outono ou principio da primavera (Weil, 1990).

  Raízes, um pouco antes do florescimento, nas espécies anuais. Depois do 

perecimento das folhas, nas espécies bienais. Antes do reinicio do brotamento, nas 

espécies perenes (Weil, 1990).

 As raízes devem ser bem lavadas  e picadas em pedacinhos antes de colocar 

para secar (Balbach, 1992).

 Ervas aromáticas, colher quando florescem, mas pela manhã depois que o 

orvalho tiver evaporado (Weil, 1990).

 Flores, colher quando desabrocharem por completo. Escolher tempo claro e 

seco, também pela manhã, após a evaporação do orvalho (Weil, 1990).



  Sementes devem ser coletadas somente após a maturação completa (Weil, 

1990).

 Segundo Balbach (1992), todas as partes das plantas coletadas devem ser 

selecionadas,  armazenadas  em  local  seco  e  ao  abrigo  da  luz.  Materiais  que 

apresentam-se  contaminados  por  fungos(mofados)  não  se  prestam  para  fins 

curativos.

 Para melhor conservação escolher um local de temperatura amena e estável, 

seco e protegido de poeira e insetos (Korbes, 1985).

 Rotular  as  plantas  fazendo  sua  identificação  e  datando  para  calcular  sua 

validade (Balbach, 1992).

 Segundo  os  autores  Balbach(1992)  e  Silva(1995)  as  principais  plantas 

utilizadas são: Alecrim, babosa, boldo, camomila, carqueja, erva cidreira, espinheira-

santa, figatil, funcho, hortelã, losna, entre outros.(neste momento levarei os alunos 

na sala de informática para que eles façam uma pesquisa sobre a utilidade de cada 

planta, sua parte utilizada,indicação terapêutica, preparo e seu nome científico .

 

Atividade 3:

A atividade  a  seguir  deve  servir  para  que  os  alunos  pesquisem no  texto 

trabalhado em sala  de  aula  e  também usar  da  pesquisa  na sala  de  informática 

fazendo assim a fixação do conteúdo.

 Realize a cruzada abaixo,usando informações do texto estudado em sala de 

aula e a pesquisa em laboratório de informática. 

         

  HORTA SOLIDÁRIA

INTRODUÇÃO:

Através da adoção saudável não só os indivíduos, mas também suas famílias 

e comunidade se apoderam de um bem, um direito e um recurso aplicável à vida 

cotidiana.

A alimentação equilibrada e balanceada é um dos fatores fundamentais para 

o bom desenvolvimento físico, psíquico, social das crianças.



A formação  e  a  adoção  dos  hábitos  saudáveis  deve  ser  estimulada  em 

crianças, pois é durante os primeiros anos de vida que ela formará seus hábitos.  

Dessa forma a promoção desses hábitos assume um papel de educação para a 

saúde.

A horta proporciona grande variedade de alimentos e chás a baixo custo, no 

lanche das crianças, permite que toda a comunidade tenha acesso a essa variedade 

de  alimentos  por  doação  ou  compra  e  também  se  envolva  nos  programas  de 

alimentação e saúde desenvolvidos na escola. Portanto, o consumo de hortaliças e 

chás em pequenas hortas auxilia na promoção da saúde.

De acordo com o contexto citado acima, é fundamental o 
surgimento  de  uma  nova  percepção  da  realidade,  que 
promova  revitalização  das  comunidades  educativas, 
comerciais,  políticas,  de  assistência  à  saúde e  da vida 
cotidiana,  de  modo  que  os  princípios  ambientais  se 
manifestem  como  princípios  de  educação,  de 
administração e de política (CAPRA, 1994).

OBJETIVOS GERAIS:

- Incentivar as crianças e a comunidade a construir hortas e o plantio de plantas  

medicinais. 

-  Estimular  a  construção  da  horta  nas  casas  das  crianças  e  nas  comunidades, 

procurando envolve- los neste contexto de saúde.

-  Também estimular  a  interação  de  professor  –  alunos  –  crianças  e  mudanças 

práticas de atitudes e a formação de novos hábitos com responsabilidade a adquirir 

novos conhecimentos com a aprendizagem através da prática do dia a dia.

JUSTIFICATIVA:

O projeto horta, consiste na implantação de construção de horta na escola por 

professores – funcionários – alunos  – crianças – e comunidade, para promover a 

interação  conhecimento  entre  os  mesmos  da  prática  de  conhecimentos  que  já 

possuem, além disso adquirir novos conhecimentos na prática



METODOLOGIA:

O  local  apropriado  para  o  cultivo  das  plantas  medicinais  devem  apresentar  as 

seguintes características;

- Terreno plano

- Terra revolvida ( fofa )

- Boa luminosidade e voltada para o nascente do sol

- Disponibilidade de água para irrigação e sistema de drenagem

-Longe de sanitários e esgotos

- Isolado com pouco trânsito de pessoas e animais

Algumas ferramentas são essenciais para o preparo da terra e plantio das hortaliças;

- Enxadas 4 un

É utilizada para capinar,abri sulcos e misturar adubos e corretivos

- Enxadão 4 un

É utilizado para cavar e revolver a terra

- Regador 4 um

Serve para irrigar a horta

- Ancinho ou Rastelo 4 um

É utilizado para remover torrões, pedaços de pedra e outros objetos, além de nivelar 

o terreno

- Sacho 4 um

É uma enxada menor que serve para abrir pequenas covas, capinar e afofar a terra

- Carrinho de mão 2 um

É utilizado para transportar terra, adubos e ferramentas

- Adubo orgânico

Resíduos vegetais, como resto de culturas e Resíduos de animais como esterco 

bovinos, aves, entre outros

- Sementes de hortaliças para o plantio e semeadura



- Estacas para demarcação dos canteiros

- Trena para medições dos canteiros

PREPARO DO CANTEIRO:

- Antes de iniciar a preparação dos canteiros, deve – se limpar o terreno com auxilio  

de algumas ferramentas como enxada, ancinho, rastelo, e carrinho de mão.

-  Com  auxilio  de  uma  enxadões  e  enxada,  revira-se  a  terra  a  uns  15  cm  de 

profundidade.

- Com o ancinho e o rastelo, desmancham-se os torrões, retirando pedras e outros 

abjetos, nivelando o terreno.

- Iniciar a demarcação dos canteiros com auxilio de estacas e trena, com seguinte 

dimensão 1,20 m X 2 a 10 m e espaçamento de um canteiro ao outro de 50 cm a 

75cm.

-  Caso  o  solo  necessita  de  correção,  podem  ser  utilizadas  cal  hidratado,(  cal  

virgem ).

 

Desenvolvimento

         O desenvolvimento do projeto deverá ocorrer em um colégio estadual Heitor 

Cavalcante de Alencar Furtado em Jotaesse  no município de Tupãssi no oeste do 

PR-  na disciplina de biologia em turmas de 2º ano do período da tarde. A ideia de 

implantar a horta com plantas medicinais surgiu a partir  de várias necessidades, 

dentre elas destacam-se: o imenso desejo de encontrar uma prática pedagógica que 

desperta-se nos alunos um maior envolvimento e responsabilidade, pois a questão 

saúde é uma das temáticas mais discutidas no colégio em questão, além de ser uma 

prática que possibilita a valorização do ambiente escolar.

Para  a  efetivação do trabalho primeiramente  os  alunos responderam um 

questionário que teve por objetivo verificar o interesse dos mesmos com relação à 

implantação de uma horta no ambiente escolar. 

Após  essa  análise  deu-se  inicio  as  seguintes  etapas:  como a  proposta  é 



construir uma horta orgânica primeiramente vai se fazer a construção de um espaço 

denominado  com  posteira,  onde  ira  ser  utilizado  como  matéria  prima  para  o 

composto o resto da preparação e da alimentação escolar,  além de resíduos da 

poda dos jardins; num segundo momento se desenvolvera diversas reflexões em 

sala de aula sobre os conteúdos voltados ao trabalho (cadeias alimentares; vegetais; 

solo; técnicas de cultivo, produção de adubo orgânico e desequilíbrios ambientais); 

num  terceiro  momento  os  alunos  discutiram  acerca  da  diversidade  plantas 

medicinais que gostariam de plantar; em seguida vamos dividir o trabalho, pelo fato 

de que nem todos gostam de mexer com a terra, então ficaram com o trabalho de 

afofar a terra, peneirá-la, misturar o adubo, regar e retirar espécies invasoras.

       Todas essas etapas  serão acompanhadas de discussões e reflexões sobre 

diversos conceitos necessários para a efetivação dessa prática.
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ANEXO I

Plantas medicinais (música)

                                                                           Composição: Professor Leonir Daniel
                                                     Música e arranjos: Silvio Ruann Estúdio Pôr no som

“Já nos tempos de antigamente
A natureza nos deu 
As plantas medicinais
Que foi um dom vindo de Deus

Refrão
Falaremos de algumas plantas
Pois existem mais de cem mil
A maior biodiversidade
Se encontra aqui no Brasil

Camomila Espinheira-santa
Erva-doce, guaco e Alfavaca
Capim- limão, Tanchagem
Boldo e Catinga-de-mulata

[…]”

Para acesso à letra completa no site:
Disponível em: <http:www.youtube.com/watch?v=b4SwDmu80Ss>. 
Acesso em: 30/11/2012.



ANEXO II

1) Quando você precisa tomar medicamentos, recorre a:

(  ) medicamentos sintéticos       (   )plantas medicinais

2) Como você prepara os chás de plantas medicinais:

(  )tisana    (   )infusão     (   )de cocção    (   )maceração

3)Você acha que chás de plantas medicinais podem ser tomados à vontade pois não 

tem efeitos colaterais?        (  ) Sim                      (  ) não

4)Por que você toma chás de plantas medicinais:

             (  ) Por ser de fácil acesso      (   )porque não possui efeito colateral

             (  ) Porque não precisa de indicação médica   (   ) Por ser mais barato

5) Que tipo de planta medicinal tem na sua casa ?    (  ) camomila   (  )babosa  (   ) 

losna   (  )boldo  (  )funcho (   )melissa (outras). Quais-------------------------------------

6) Você conhece o efeito terapêutico da planta medicinal que utiliza?

            (   ) sim            (  ) não

7) Em que horário coleta a planta medicinal para uso?

            (  ) Manhã        (  ) Tarde    (  ) Noite 

8)Quando necessário, como você seca as plantas medicinais?

            (   ) À sombra     (   )Ao sol

9)Você acha válido a divulgação sobre o uso de plantas medicinais?

             (  ) sim               (   ) não

10)Quando você usa chás de plantas medicinais, quais você utiliza?

             (   ) camomila     (  )babosa   (   ) losna   (  )boldo   (   )funcho   (   )melissa

             (   )outras. Quais?_______________________________________

11)Para que você utiliza os chás de plantas medicinais?

              (   )dor de barriga   (  )dor de cabeça    (   ) mal estar   (   )cólicas

             (   )dor de estômago   (   )lavar ferimentos ,outras. Quais?____________ 



ANEXO III

 a) Tisana:
  acrescentar a erva  em água fervente tapando-se o vasilhame e deixando-se 

em fervura por mais cinco minutos. Após tira-se do fogo e deixa repousar por alguns 

minutos, bem tapado ( até parar de soltar vapor), coa-se e está pronto;

 b) infusão: 

  despejar água fervente sobre as ervas, deixando repousar em vasilha tapada 

para não perder o vapor. Para folhas e flores dez minutos. Para raízes e talos de 

vinte a trinta minutos. Após este tempo coa-se e esta pronto.

 c) De cocção: 

 Colocar as ervas  e a água fria numa vasilha e depois colocar para ferver. A 

fervura ou cocção podem demorar de cinco a dez minutos para flores e folhas e, de 

vinte a trinta minutos para raízes, talos ou casca. Pós retira-se do fogo , mantendo a 

vasilha tapada até baixar o vapor, coa-se e pronto.

 d) Maceração:

  deixa-se o material de molho em água fria por dez a doze horas para flores e 

folhas  e  dezesseis  a  dezoito  horas  para  talos,  cascas  ou  raízes.  Coa-se.  Este 

método conserva melhor os ácidos voláteis e as vitaminas.

 e) Unguentos:

  Consiste em extrair as propriedades das plantas em óleo. Pode ser para uso 

interno, se bem que essa forma seja mais usada externamente. Extrair o óleo de 

plantas secas ou frescas e limpas, como exemplo óleo de oliva, linhaça, óleo de 

rícino etc.



ANEXO IV

2)  Colhe-se  as  flores,  no  período  entre  maio  e  agosto,  é  usado  contra  gases 

intestinais.(camomila       

3) É  utilizada para tratamento de estômago e queda de cabelo.( babosa)

4) É utilizada para tratamento de estômago com gosto muito amargo.( boldo)

5) É muito utilizada para tratamento contra o colesterol.( espinheira-santa)

  6)É   calmante, e a parte utilizada é a folha.(erva- cidreira)

7) É usada a folha, para o tratamento de gastrite e problemas estomacais.

(figatil)

8)Suas folhas e flores são utilizadas para tratamento anti-inflamatório antisséptico, 

combate de protozoário. (hortelã).

9É a  maneira de preparo do chá,  onde acrescenta-se  a erva em água fervente 

,tapando-se o vasilhame e deixando-se em fervura por mais de cinco minutos.

10)A … deve ser rápida à sombra para estabilizar a planta e conservar o máximo 

possível de sua composição.

11)Para se ter melhor … deve-se escolher um local de temperatura amena e estável, 

seco e protegido de poeira e insetos.

12)Para se obter o chá com esse método deve-se despejar água fervente sobre as 

ervas, deixando repousar em vasilha tapada para não perder o vapor. ( infusão)

13)É a quantidade de chá recomendada para cada preparo.(dosagem)

14)É a maneira que se usa para guardar, preparar e usar as plantas medicinais.

 15)São as partes subterrâneas da planta,.

16)As plantas utilizadas frescas devem ser colhidas da própria horta ou coletadas 

longe de estradas, lavoura, indústrias ou outros locais que ofereçam riscos de...

17) Os … externos como temperatura, luminosidade, chuva, vento, solo, latitude e 

altitude também interferem de maneira significativa na elaboração de metabólitos. 

18) Para que as plantas tenham  efeitos …,devem ser servidas na hora ou logo após 

o preparo.
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