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estudantes e comunidade escolar tenham 

condições de usar as substâncias 

consideradas de efeito farmacológico. Para 

tanto se pretende investigar o uso terapêutico 

de plantas medicinais na comunidade escolar 

do Colégio Estadual Marechal Arthur da Costa 

e Silva – Ensino Fundamental e Médio, 

localizado no município de Medianeira, PR. O 

público alvo do projeto será formado por uma 

turma de 8º ano do Ensino Fundamental que 

responderá um questionário com perguntas 

abertas e fechadas a respeito do uso de 

fitoterápicos e outro questionário que deverá 

ser respondido com os familiares. A partir das 

informações obtidas os alunos, com orientação 

docente, farão a manipulação dos dados 

construindo gráficos para uma melhor 

visualização dos dados e confecção de 

exsicata apresentando o que é mito e o que é 

verdade no que se refere ao uso de plantas 

medicinais e com isso aprimorar as 

metodologias de ensino de Ciências. 

Palavras-chave plantas medicinais, fitoterápicos, mito, verdade 

Formato do Material Didático Unidade didática 
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APRESENTAÇÃO  

 

 

Ao iniciar esta proposta de projeto algumas perguntas vêm à tona. Por que 

desenvolver um projeto sobre uso de plantas medicinais em uma comunidade 

escolar? Qual a relação entre esse assunto e a construção de uma cultura 

democrática no ambiente da escola? Qual a real importância de desenvolver esse 

material didático do PDE (Plano de Desenvolvimento Educacional do Estado do 

Paraná) a partir de interesses comunitários? 

Ao responder estas questões podemos adiantar que é necessário que os 

conteúdos escolares, além de partir de assuntos relacionados ao cotidiano dos 

estudantes e das pessoas que a circundam, devem orientar para uma atitude 

mais crítica sobre os meios de vida em tempos de tamanha evolução tecnológica. 

A partir desta reflexão, esta Unidade Didática tem por objetivo discutir e 

apresentar as plantas medicinais no cotidiano da comunidade escolar.  

Sabemos que o emprego terapêutico de plantas medicinais no país não é 

prática exclusiva da medicina científica. Ao contrário, a população em geral usa 

indiscriminadamente os recursos naturais. Contudo, devido ao desconhecimento 

da possível existência de toxicidade e mesmo de sua comprovada ação, nem 

sempre o uso é feito de forma adequada.   

O assunto, portanto, merece maior discussão e um das formas de trazer 

esta discussão para o meio social é trabalha-lo a partir da escola, pois as novas 

gerações não se sentem confiantes, já que há um mito muito grande dentre os 

conhecimentos sobre as plantas medicinais, afinal o uso destas faz bem ou mal?  

Para que esta resposta seja, pelo menos em parte, respondida é que esta 

Unidade Didática será desenvolvida, possibilitando que os estudantes contribuam 

pesquisem e contribuam com a comunidade sobre os possíveis usos das plantas 

medicinais. 
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UNIDADE 1 – PLANTAS MEDICINAIS, MUITO PRAZER 

 

Nesta unidade pretende-se realizar um levantamento sobre o 

conhecimento e uso das plantas medicinais pelos estudantes e seus familiares. 

Para tanto, os estudantes deverão responder a um questionário com perguntas 

abertas e fechadas a respeito do uso de fitoterápicos (Atividade 1). Deve-se 

determinar um tempo para que os estudantes respondam o questionário, que 

deverá ser devolvido ainda nesse encontro.  

Ao final deste primeiro encontro, será entregue outro questionário 

(Atividade 2) para ser respondido com os familiares e devolvido em data futura 

marcada para o segundo encontro. 

 

ATIVIDADE 1 – Entrevista com os alunos 

1) Você conhece alguma planta medicinal 

(   ) sim     (   ) não 

2) Na sua casa tem alguma planta medicinal na horta ou no jardim. 

(   ) sim     (   ) não 

Quais____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3) Como você e sua família utilizam as plantas medicinais. 

(   ) Chá                        (   ) Compressa                        (   ) Infusão   

(   ) Outro, quais____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4) Para quais fins a sua família utiliza as plantas medicinais. 

(   ) Dor de cabeça       (   ) Febre            (   ) Gripe             (   ) Vomito 

(   ) Diarréia                 (   ) Cólicas menstruais 

(   ) Outro, quais ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  
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5) Você conhece as contra indicações das plantas medicinais. 

(   ) sim       (   ) não 

6) Quantas vezes na sua família utilizam as plantas medicinais com fins 

terapêuticos. 

(   ) Uma vez ao dia 

(   ) Uma vez por semana 

(   ) Uma vez  por mês  

(   ) Dois dias na semana 

(   ) Nunca 

(   ) Outro _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 

 

ATIVIDADE 2 – Entrevista com familiares 

O professor deverá repassar o questionário a seguir para os estudantes, 

solicitando que o mesmo seja respondido com ajuda dos pais e/ou familiares. O 

referido questionário será, juntamente com o questionário respondido 

individualmente pelos estudantes, tema para as atividades da Unidade 2. 

 

Roteiro de pesquisa para os estudantes realizarem com os familiares 

1) Na sua casa tem alguma planta medicinal na horta ou no jardim. 

(   ) sim     (   ) não 

Quais_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2) Como você e sua família utilizam as plantas medicinais. 

(   ) Chá                                (   ) Compressa 

(   ) Infusão  

(   ) Outro, quais _________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3) Para quais fins a sua família utiliza as plantas medicinais. 

(   ) Dor de cabeça                        (   ) Febre 
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(   ) Gripe                                      (   ) Vomito 

(   ) Diarreia                                   (   ) Cólicas menstruais 

(   ) Outro, quais ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4) Você conhece as contra indicações das plantas medicinais. 

(   ) sim     (   ) não 

Quais? ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5) Quantas vezes na sua família utilizam as plantas medicinais com fins  

terapêuticos. 

(   ) Uma vez ao dia 

(   ) Uma vez por semana 

(   ) Uma vez  por mês  

(   ) Dois dias na semana 

(   ) Nunca 

(   ) Outro _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 3 – Discutindo o assunto 

 

Para fechar este primeiro momento de discussões é importante realizar 

uma discussão mais aprofundada sobre a percepção que eles tiveram ao 

entrevistar seus familiares e também como se sentem, mesmo diante de tanta 

modernidade, repetindo tradições milenares como o uso de plantas medicinais. 

Esta atividade poderá trazer maior reflexividade sobre como a sociedade encara o 

que é novo e o que é velho, o que é moderno e o que é antigo. 
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UNIDADE 2 – O QUE SABEMOS SOBRE PLANTAS MEDICINAIS 

 

Nesta segunda Unidade, os estudantes deverão entregar o questionário 

(Atividade 2, da Unidade anterior) respondido com a ajuda de seus familiares.  

 

ATIVIDADE 1 – Levantamento de dados 

A partir do recolhimento das informações os estudantes serão convidados 

a realizar, com a coordenação do professor, o levantamento das informações 

constantes nos questionários, apontando os principais elementos sobre o uso das 

plantas medicinais no ambiente familiar.  

A formação de um cidadão crítico exige sua inserção numa sociedade em 

que o conhecimento científico e tecnológico é cada vez mais valorizado. Neste 

contexto, estudar as plantas medicinais dentro das ciências é colaborar para a 

compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem como 

indivíduo participativo e parte integrante do Universo.  

Com relação às plantas medicinais, Jacob (2000, p. 362) discute que:  

 
O Brasil, reconhecidamente, é o país detentor de uma das mais 
altas taxas em biodiversidade. O potencial de existência de novos 
medicamentos é proporciona ao número de espécies, sendo que 
esta fonte tão vasta de recursos não passou desapercebida para a 
humanidade, pois grande parte da população mundial utiliza 
plantas como recurso terapêutico.  

 

ATIVIDADE 2 – Comparando os dados 

Após o levantamento das informações contidas nos questionários, haverá a 

possibilidade de se realizar um panorama sobre o uso de plantas medicinais na 

comunidade. Estes dados nortearão uma atividade de reflexão sobre o uso de 

fitoterápicos.  

A intenção é, a partir das informações pesquisadas na unidade anterior, 

que os alunos, com orientação docente, façam a análise dos dados construindo 

gráficos para uma melhor visualização das informações. Este trabalho poderá ser 

realizado no laboratório de informática e contará com a colaboração de 

professores de diferentes áreas (Matemática e Arte, por exemplo), 

compreendendo um trabalho multidisciplinar. Assim, será possível demonstrar 
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que, mais do que possa parecer, as pessoas recorrem ao uso de plantas 

medicinais em muitos momentos de sua vida e esta prática é uma postura cultural 

que passa de geração em geração, mas que com o avanço da medicina, tem 

perdido espaço para os medicamentos industrializados.  

Para exemplificar como as pessoas buscam as plantas medicinais ainda 

hoje para tratar diferentes problemas de saúde, alguns estudos recentes 

trabalham esta temática. Estudo de Martinazzo e Martis (2004), realizado no 

município de Cascavel, PR, concluiu que o Boldo e a Marcela são as espécies de 

plantas mais utilizadas. Segundo a pesquisa o Boldo, a Marcela e a Camomila 

representam cerca de 50% do total de plantas utilizadas naquele município 

(Tabela 1).  

 

TABELA 1 – Plantas medicinais mais utilizadas 

 
Fonte: MARTINAZZO & MARTINS,  2004, p. 3 

 

 

O levantamento na comunidade escolar em comparação com outros 

estudos já realizados poderá indicar o quadro de uso das plantas medicinais que 

a população ocupa no dia a dia.  

Desde tempos remotos o homem utiliza frutas, legumes, ervas, água e 

argila para curar seus males. Mesmo na época atual, em que a tecnologia médica 

mostra-se capaz de realizações espetaculares, muitas pessoas continuam 
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adeptas da medicina natural por acreditar que é o meio ideal para recuperar a 

saúde e manter o equilíbrio orgânico.  

 Segundo Spethamann (2004, p. 17), “com o apoio de médicos e cientistas, 

o tratamento à base de plantas medicinais, alcançaram importantes vitórias sobre 

as doenças modernas”. Para o autor o homem vive cercado de remédios naturais 

e não sabe. Ele diz que a natureza riquíssima de plantas medicinais sempre 

proporcionou oportunidade para fazer suas experiências, e estas se perpetuaram 

através da tradição oral até o nosso tempo.   
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UNIDADE 3 – O QUE DIZ A CIÊNCIA 

 

Nesta Unidade abre-se espaço para a discussão do uso dos fitoterápicos e 

construção de exsicata, com os as plantas mais utilizadas pela comunidade 

escolar e familiares, bem como algumas plantas que deverão ser indicadas pelos 

próprios estudantes para compor uma lista de plantas que podem ser úteis para a 

utilização das pessoas em diversos casos, seja para uso preventivo e até mesmo 

curativo. Para atingir esta intenção é importante discutir algumas informações, 

pois as plantas medicinais fazem parte da vida das comunidades que as utilizam 

como uso terapêutico. 

 Neste contexto para o uso de terapias naturais deve-se ter em mente que o 

êxito do tratamento depende, quase sempre, do uso persistente dos recursos 

indicados e do conhecimento das propriedades das plantas. Deve estar 

prevenido, também, para a crise “curativa”.  Spethamann (2004, p. 55), argumenta 

que: 

 

O termo refere-se ao agravamento aparente do quadro clínico 
após o início do tratamento. Assustadas com as reações do corpo, 
algumas pessoas abandonam o tratamento. Não deveriam, pois 
na realidade a “crise curativa” indica o expurgo da enfermidade. 
 

 

 Desta forma, todos usam, mas por não conhecerem a dinâmica da cura 

muitas pessoas não obtém sucesso nos tratamentos. Assim como acontece com 

os medicamentos sintéticos o uso de plantas medicinais também podem não 

provocar o efeito desejado. Embora de modo geral o tratamento natural seja mais 

simples que os recursos alopatas, existem alguns cuidados que devem ser 

considerados. França et al (2007) lembra que um fitoterápico é composto por 

mais de uma espécie química.  

 
Quando padronizado como “medicamento fitoterápico” deveria 
estar submetido às mesmas exigências de identificação, pureza, 
teor e aos demais estudos farmacopéicos que os medicamentos 
industrializados obtidos por síntese ou processos biotecnológicos, 
além de testes clínicos e pré-clínicos, antes de sua 
comercialização. (FRANÇA, et al, 2007, p. 206) 
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Ainda de acordo com os autores, há uma tendência à generalização do uso 

de plantas medicinais por se entender que tudo que é natural não é tóxico nem 

faz mal a saúde. Para eles este conceito é errôneo, porque existe uma imensa 

variedade de plantas medicinais que, dentre outras propriedades prejudiciais ao 

organismo humano, são providas de grande teor de toxicidade pela presença de 

constituintes farmacologicamente ativos, por conseguinte muito tóxicos. 

As plantas fitoterápicas devem ser manipuladas com cuidado, pois de 

acordo com Veiga Júnior, et all (2005), os riscos toxicológicos das plantas 

medicinais devem ser respeitados, 

 
O uso milenar de plantas medicinais mostrou, ao longo dos anos, 
que determinadas plantas apresentam substâncias 
potencialmente perigosas. Do ponto de vista científico, pesquisas 
mostraram que muitas delas possuem substâncias potencialmente 
agressivas e, por esta razão, devem ser utilizadas com cuidado, 
respeitando seus riscos toxicológicos (VEIGA JÚNIOR, et all, 
2005, p. 520) 

 

Por estas particularidades é que o estudo das plantas medicinais deve ser 

aprofundado de forma que os usuários e pacientes conheçam cada vez mais as 

propriedades das plantas que estão utilizando. 

 

 

ATIVIDADE 1 – Estudando as características das plantas  

 

A qualidade das plantas 

 O ideal é que a família cultive as plantas medicinais de uso mais frequente. 

Não é necessário muito espaço. Basta um ou dois caixotes de madeira ou ainda 

algumas garrafas descartáveis para cultivar várias espécies. 

 Para que as plantas não percam o valor medicinal, devem ser colhidas 

durante o dia. Nos casos em que for necessário seca-las, isso deve ser feito à 

sombra. Incidindo diretamente sobre a planta, os raios solares fazem evaporar 

substancias terapêuticas. As raízes antes de serem postas para secar, devem ser 

lavadas cuidadosamente e cortadas em pedaços pequenos. Partes machucadas 

ou estragadas devem ser jogadas fora, ou seja, descartadas. 
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 Depois de secas, folhas, raízes e flores podem ser armazenadas para uso 

posterior. Um cuidado fundamental é examiná-las dia a dia para garantir 

condições de uso, cuidando para que nem fungos nem insetos prejudiquem a 

qualidade dos fitoterápicos (SPETHAMANN, 2004). 

 

Dosagem 

 Em fitoterapia não existe dosagem absoluta. Na alopatia, a precisão da 

dosagem é necessária, pois os agentes terapêuticos apresentam em forma 

concentrada.  

 Para Spethamann (2004, p. 56), na fitoterapia “não corre nenhum risco a 

pessoa que preparar chá com algumas gramas de ervas a mais ou a menos”. Não 

sofrerá efeito contrário a pessoa que ingerir uma xícara de chá além do 

recomendado. Por outro lado, vale lembrar que consumir chá em alta dosagem 

não significa apressar ou potencializar a cura. A quantidade indicada nas receitas 

prevê a capacidade do organismo assimilar as substâncias em condição normal. 

Evidentemente, os excessos podem ser prejudiciais.  

 Ainda conforme  Spethamann (2004, p. 56-57), “o uso de chás destinados 

a uso externo, com banhos, compressas, inalações e gargarejos, devem ser mais 

fortes que os destinados à ingestão”. 

 O momento ideal para se tomar chás é de manhã, em jejum, e à noite 

antes de deitar-se. Se forem tomados aos poucos, em colherada de hora em 

hora, também proporcionam resultado satisfatório. 

 

Duração Do Tratamento 

 A terapia natural é uma das alternativas que buscam suprir o organismo 

das substâncias que este necessita para reagir aos agentes agressores e 

restabelecer a normalidade. Em função disso, a duração dos tratamentos 

depende de muitas variáveis. Entre elas, destacamos como fatores determinantes 

as características orgânicas do indivíduo, o estágio da enfermidade, a disposição 

mental do enfermo, condições ambientais, e histórico clínico.  

 

Chás 
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Tratamentos baseados na ingestão de chás devem durar de 5 a 10 dias. 

No fim do período se for conveniente prosseguir o tratamento, é recomendável 

observar segundo Spethamann (2004, p. 58), “pausa de 10 dias antes de reiniciá-

lo”.      

 

ATIVIDADE 2 – Quem manipula plantas medicinais da sua cidade 

Para a sequência das atividades e aprofundamento das informações, os 

estudantes serão motivados a realizar uma pesquisa informal para saber se na 

cidade há pessoas que trabalham profissionalmente com a manipulação de 

plantas medicinais. A partir deste levantamento a pessoa ou pessoas 

responsáveis por este trabalho poderão ser convidada para vir até a escola e falar 

sobre este trabalho.  

 

ATIVIDADE 3 – Visita ao local de produção de plantas medicinais 

Ainda como forma de aprofundar o debate sobre o uso das plantas 

medicinais e já de posse dos conhecimentos necessários sobre as principais 

plantas usadas na região e pela comunidade escolar, os estudantes serão 

levados até o local onde são produzidas as plantas medicinais no município, caso 

este espaço exista e esteja aberto para visitas. 

 

ATIVIDADE 4 – Construindo uma exsicata? 

Para que os estudantes tenham maior aprofundamento na aprendizagem e 

conhecimento das plantas medicinais propomos a construção de uma exsicata. 

O que é uma exsicata? 

Exsicata é uma amostra de planta, geralmente feita pela desidratação da 

planta. 

Como fazer uma exsicata? 

1º Passo – Coletar a planta com muito cuidado. Os alunos com ajuda do 

professor vão determinar quais plantas serão recolhidas. 

2º Passo – Coloca-se a amostra entre folhas de jornal para secar; 
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3º Passo – Esta etapa consiste na montagem das amostras em uma folha 

separada. Além da amostra da planta deverá ser colocada uma etiqueta de 

identificação. 

Obs: Algumas vezes é necessário passar álcool sobre a amostra para 

acelerar a desidratação. 

Na Internet há vários encaminhamentos para a construção de uma 

exsicata. Sugerimos como consulta os endereços: 

http://www.cssg.g12.br/sitecssg/www.cssg.g12.br/images/stories/EFII/downloads/

Ativciencias6serie.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=2X59i6Wsu24 

 

 

ATIVIDADE 5 – Vídeos sobre o uso de plantas medicinais 

Para finalizar esta unidade os estudantes serão convidados a assistir 

Documentários e reportagens sobre Plantas Medicinais que abordam assuntos 

relacionados a uma nova maneira de encarar o mundo, começando pelo uso de 

plantas medicinais e respeito à natureza. Na internet há vários documentários a 

disposição. Como indicação temos os seguintes endereços: 

http://www.youtube.com/watch?v=nfikJcJnV5Y – Reportagem  

http://www.youtube.com/watch?v=BPDgH0cbt2M – Documentário  

http://www.youtube.com/watch?v=oVJ7SsHGH3c - Documentário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cssg.g12.br/sitecssg/www.cssg.g12.br/images/stories/EFII/downloads/Ativciencias6serie.pdf
http://www.cssg.g12.br/sitecssg/www.cssg.g12.br/images/stories/EFII/downloads/Ativciencias6serie.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=2X59i6Wsu24
http://www.youtube.com/watch?v=nfikJcJnV5Y
http://www.youtube.com/watch?v=BPDgH0cbt2M
http://www.youtube.com/watch?v=oVJ7SsHGH3c
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UNIDADE 4 – O QUE PODEMOS FAZER 

 

Depois de  ampla discussão sobre as plantas medicinais espera-se que os 

estudantes estejam motivados para divulgar o que aprenderam para os demais 

colegas da escola, bem como para seus familiares e comunidade. Para isso é 

necessário produzir material com este intuito, mas antes vamos voltar a estudar. 

 

ATIVIDADE 1 – Leitura e debate 

A partir da leitura do texto abaixo, deve-se promover oportunidade para que 

os estudantes confrontem tudo o que foi discutido até o momento com o texto 

teórico. O trabalho deverá ser organizado através de seminário, onde no qual os 

estudantes poderão expor inicialmente o conceito que tinham sobre plantas 

medicinais e como o trabalho até o momento contribuiu para sua reflexão. 

Texto para leitura 

É importante saber o que é fitoterapia. Carvalho (2004) elencou conceitos e 

definições importantes que nos ajuda no estudo da fitoterapia, 

Planta medicinal é a planta selecionada e utilizada popularmente como 

remédio no tratamento de doenças. Produto fitoterápico é todo 

medicamento tecnicamente obtido e elaborado, empregando-se 

exclusivamente matérias-primas vegetais com finalidade profilática, 

curativa ou para fins de diagnóstico, como benefício para o usuário. É o 

produto final acabado, embalado e rotulado. Matéria-prima vegetal é a 

planta fresca, ou droga vegetal ou preparado fitoterápico intermediário 

empregado na fabricação de produto fitoterápico. Preparado 

fitoterápico intermediário é o produto vegetal obtido de plantas frescas e 

de drogas vegetais e utilizado na preparação do produto fitoterápico. 

Princípio ativo é uma substância ou um grupo delas, quimicamente 

caracterizadas, cuja ação farmacológica é conhecida e responsável, total 

ou parcialmente, pelos efeitos terapêuticos do produto fitoterápico. 

Fámaco é uma substância química, droga, insumo farmacêutico ou 

matéria prima empregada para modifica ou explorar sistemas fisiológicos 

dos estados patológicos em benefício da pessoa à qual se administra 

(apud FARM. BRAS. IV, 1988) e produto natural é toda e qualquer 

substância produzida pelo vegetal durante o seu metabolismo 

secundário. (Carvalho, 2004, p. 15-16) 

 

Houve, portanto, nos últimos anos uma organização dos conceitos de 

forma que “o conjunto de dados a respeito das plantas foi sendo passado por 
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diversas gerações e melhorando cada vez mais através da incorporação de novas 

ervas e técnicas de utilização” (FRANCESCHINI FILHO, 2003, p. 13). 

Ao citar a Organização Mundial da Saúde, Carvalho (2004) comenta o alto 

índice do uso da medicina tradicional e aponta que em muitos casos a melhor 

opção seria a “droga vegetal”, 

 

É estimada pela Organização Mundial de Saúde que aproximadamente 

88% da população de países em desenvolvimento fazem uso da 

medicina tradicional, principalmente extratos de plantas, como primeira 

opção. A droga vegetal é um produto muito melhor tolerado pelo 

organismo do que as substância sintéticas, muito mais econômico, 

podendo beneficiar um número bem maior de pacientes. (CARVALHO, 

2004, p. 41). 

 

Portanto, se, de fato, queremos uma escola onde haja uma leitura crítica da 

realidade, existe, no trabalho a partir das reflexões sobre o usa de plantas 

medicinais, uma possibilidade de fazer com a que a escola seja capaz de, 

conforme contempla Gasparin (2011, p. 06), “possibilitar aos educandos a 

compreensão da essência dos conteúdos a serem estudados, a fim de que sejam 

estabelecidas as ligações internas específicas desses conteúdos com a realidade 

global, com a totalidade da pratica social e histórica”. 

 

ATIVIDADE 2 – Produção de material de orientação para o uso correto de 

plantas medicinais 

É momento de colocar a mão na massa. Os estudantes produzirão neste 

momento materiais para divulgação do uso correto de plantas medicinais. A 

atividade deverá proporcionar momento para que, em grupos os estudantes 

produzam cartazes e selecione informações para constar em um folder que 

deverá ser impresso, apresentando as principais vantagens de se usar plantas 

medicinais, quais as maneiras corretas de uso, bem como em que condições 

estas plantas podem provocar algum dano à saúde. 
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UNIDADE 5 – A COMUNIDADE ESCOLAR PRECISA CONHECER  

 

Antes de chegar ao final das atividades é importante chamar a comunidade 

a participar e em seguida avaliar todo o processo. 

 

ATIVIDADE 1 – Divulgação do material produzido para a comunidade escolar 

 

De posse dos materiais como cartazes e folders, produzidos durantes as 

aulas, os estudantes terão a oportunidade de distribuir o material na comunidade, 

bem como fazer divulgação da programação “Um dia no mundo das plantas”, 

descrita a seguir. 

 

ATIVIDADE 2 –  Um dia no mundo das plantas 

 

Esta atividade será organizada para promover o fechamento das atividades 

da Unidade Didática. Para tanto será organizado um dia de atividades envolvendo 

toda a comunidade escola, inclusive os pais dos estudantes envolvidos. Neste 

dia, os alunos apresentarão informações sobre plantas medicinais para os 

colegas da escola e também para os pais que serão convidados a visitar a escola. 

Além disso, haverá exposição de cartazes e materiais produzidos durante todo o 

projeto. Para finalizar, haverá um coquetel de confraternização com chás 

preparados pelos próprios alunos com utilização de plantas medicinais e pratos 

típicos da região como bolos, bolachas, doces e salgados que utilizam em sua 

receita alguma planta medicinal. Será uma forma de envolvimento com a 

comunidade escolar e uma possibilidade de demonstrar aos estudantes o alcance 

de seu trabalho teórico, que deverá ser estendido para além dos muros da escola, 

integrando família e comunidade.  

 

ATIVIDADE 3 –  Avaliação 

Como forma de reconhecer as dimensões educacionais de todo o 

processo, os estudantes responderão oralmente questões sobre as novidades e 

possibilidades que a atividade proporcionou, bem como responderão questões 

fechadas sobre as atividades desenvolvidas. 
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