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Resumo 
 

 
O ensino de Ciências traz propostas e metodologias 
para o nível regular, mas pouco para a Educação 
de Jovens e Adultos. Observa-se que o aluno da 
EJA chega com déficits. Alunos dessa modalidade 
apresentam diferentes tempos e modos de 
aprender, trazem alguma bagagem quando se fala 
em Botânica, e, por exemplo, esse aluno tem o 
conhecimento sobre os poderes terapêuticos das 
plantas aromáticas, mas desconhece sua 
morfologia e classificação taxonômica. Este 
trabalho é apresentado como Unidade Didática e 
tem como objetivo contribuir para as aulas de 
Ciências, utilizando os temas de Botânica com onze 
sugestões e recortes de aulas interdisciplinares.  
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Formato do Material Didático Unidade Didática 

Público Alvo Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
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APRESENTAÇÃO 

 

O objetivo desta Unidade Didática é criar, fornecer e desenvolver aulas 

práticas, utilizando o tema Botânica do livro didático adotado para os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). São propostas sugestões e recortes para 

que o professor trabalhe Botânica de modo prático e significativo buscando uma 

ação interdisciplinar e aliando algumas disciplinas como Língua Portuguesa, 

Matemática, Geografia e Artes. A construção de conceitos de forma significativa, 

isto é, quando as alunas e os alunos conseguem realizar a contextualização entre 

a sua realidade anteriormente vivenciada e os conteúdos que são expostos no 

programa de Ciências. Sobre a aprendizagem significativa podemos buscar em 

Furtado (2013) o seguinte trecho: 

 

”...Como se supera as barreiras para uma efetiva 
promoção da aprendizagem significativa? 
E dispensável dizer que não há fórmulas, mas 
algumas dicas se mostram necessárias e úteis. 
Vencer as crenças é condição inicial, a partir da 
mudança em crenças, precisamos renovar o olhar 
sobre o caos, de forma que enxerguemos novos 
caminhos, novas ideias e novas possibilidades. Como  
última dica aos professores, é imperioso se auto – 
conhecer. Somente apropriando se dos seus limites e 
potencialidades é que o professor vai ganhar força 
para se tornar um verdadeiro agente de mudanças...” 
(FURTADO, 2013).  

 

Esta Unidade está dividida em Atividades Práticas interdisciplinares e duas 

saídas de campo no Herbário e na feira livre com monitoramento previamente 

agendado. 

Ao pensarmos num projeto de formação desses educandos, entendemos 

que se torna necessário refletir sobre quem são eles, quais suas características e 

peculiaridades, bem como o interesse e prioridade do tema „‟Botânica‟‟, visto que é 

bastante amplo. 
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1 PLANO NORTEADOR 

 

1.1 TEMA 

 

Reestruturação das aulas de Botânica para a Educação de Jovens e Adultos. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DO TEMA DE ESTUDO 

 

Dentre os assuntos abordados nas aulas de Ciências, o tema  Botânica geralmente 

fica relegado ao último bimestre do ano letivo no Ensino Fundamental, seja porque 

o livro didático adotado distribui os conteúdos referentes á botânica na última 

unidade a ser estudada ou porque o professor apresentou dificuldades ou tem 

pouca afinidade com os conteúdos específicos , praticamente não há estudo do 

entorno, pouca aula de campo e pouca interação com outras disciplinas.  

Antes de falar em interdisciplinar é preciso entender o que venha a ser disciplina, 

de acordo com FORTES (2013, p.3) 

 

”...A disciplina é uma maneira de organizar, de 
delimitar, ela representa um conjunto de estratégias 
organizacionais, uma seleção de conhecimentos que 
são ordenados para apresentar ao aluno, com o 

apoio de um conjunto de procedimentos didáticos e 
metodológicos para seu ensino e de avaliação da 
aprendizagem...‟‟ 

 
Disciplinas são as diferentes áreas do conhecimento, com conteúdos 

específicos, métodos, critérios e instrumentos avaliativos que possibilitam o ensino 

e aprendizagem dos conteúdos, de modo que os estudantes tenham autonomia e 

possam transformar a sociedade de forma critica e participativa. 

Mas para que isso ocorra é fundamental utilizar procedimentos 

metodológicos diferenciados. As metodologias de ensino envolvem práticas 

pedagógicas, que por sua vez devem contemplar atividades teóricas e práticas. 

Teóricas por envolver o conhecimento de e sobre determinados conteúdos e 

práticas por envolver a sistematização dos conteúdos, por meio da realidade, ou 

seja, a prática pedagógica é constituída pelo conjunto de meios, o modo pelo qual 

as teorias pedagógicas são colocadas em ação pelo professor da EJA.  
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A teoria e a pratica não existem isoladamente, pois uma não existe sem a 

outra, pode-se dizer que há uma independência entre ambas. Uma experiência 

vivenciada é a interdisciplinaridade. 

Para FORTES (2013) a interdisciplinaridade é discutida desde a década de 

70, sendo esta uma forma das diferentes áreas do conhecimento, ou disciplina, se 

comunicarem e interagirem. Levando o estudante a compreender que as 

disciplinas se integram o que o saber é possível por diferentes perspectivas, o que 

implica múltiplas análises de um acontecimento. 

Em sala de aula, para que a interdisciplinaridade ocorra é preciso buscar um 

assunto de forma que as disciplinas se liguem, unindo algo inovador e diferenciado, 

ampliando o conhecimento, ultrapassando o saber apresentado da sala de aula. 

Este é o objetivo deste projeto, focando o ensino de ciências com as demais áreas 

do conhecimento. 

Em ciências, a interdisciplinaridade ocorre quando: 

 

”...conceitos, teorias ou praticas de uma disciplina 
são chamados á discussão e auxiliam a 
compreensão de um recorte de conteúdo qualquer 
de uma outra disciplina. Ao tratar do objetivo de 
estudo de uma disciplina, buscando-se nos quadros 
conceituais de outras disciplinas referenciais 
teóricas que possibilitam uma abordagem mais 
abrangente desse objeto. (SEED, 2008, p.29)’’ 
 

O assunto a ser tratado de maneira interdisciplinar precisa ser mais 

abrangente, neste projeto é a introdução á Botânica. 

 

 

1.3 PÚBLICO ALVO  

Alunos da Educação de Jovens e Adultos-EF (Coletivo). Duas turmas de 30-

40 alunos 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver a melhoria das atividades de aulas práticas e ações interdisciplinares 
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com algumas disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Artes e Geografia. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

- estabelecer um processo de ensino-aprendizagem abordando o assunto de 

Introdução à Botânica; 

- compreender como se dá a aprendizagem significativa no ensino de Ciências; 

- relacionar os conteúdos através das aulas práticas com coleta e preparação de 

material e as saídas orientadas; 

- confeccionar tabelas comparativas que possam organizar de forma adequada os 

dados sobre os assuntos referentes à Botânica que forem abordados. 

- desenvolver atividades interdisciplinares com as disciplinas de Português, 

Matemática, Artes e Geografia para que os estudantes possam fazer uma ponte 

mais significativa neste assunto com as diferentes áreas do conhecimento. 

 

 

 

 

2 MATERIAL DIDÁTICO 

O material didático aqui proposto é constituído por uma Unidade Didática 

com onze atividades direcionadas aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, 

com mediação da Professora de Ciências. 

O livro didático tem um papel importante, mas no processo de ensino-

aprendizagem ele tem sido mais protagonista que coadjuvante. No ensino de 

Botânica não tem sido diferente, ele é mais do que um recurso auxiliar nas mãos 

do professor, é a fonte de informação sobre conceitos e estratégias de ensino, 

deve ser um elemento norteador do processo, não fonte exclusiva de informações. 

Ele será de grande valia para consulta, porém o professor é quem determina o 

ritmo, freqüência e a forma em que vai ser usado. 

A Botânica, em geral é tratada sob dois aspectos principais nos livros 

didáticos: a morfologia e a classificação dos seres vivos. Muitas vezes ocorrendo 

uma completa desvinculação entre o conteúdo e a realidade de alunos e 

professores, como a exemplificação que mostra espécimes exóticos em lugar de 

exemplos e fotos com espécimes nativos da diversidade nacional. O desafio será 
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vincular os conteúdos com as aulas práticas, sem perder a cientificidade e para 

isso será utilizado o livro didático além de vegetais coletados para as aulas 

práticas, microscópio estereoscópico binocular, béqueres, papel filme, cartolina, 

guache, cola, pincel, pinça, lâmina e lamínula, luvas de látex. Os procedimentos 

propostos são uma parte integrante das Diretrizes Curriculares para a Educação 

Básica do Estado do Paraná - Ciências (PARANÀ-SEED, 2008): 

 
”...as atividades experimentais estão presentes no 
ensino de Ciências desde sua origem e são 
estratégias de ensino fundamentais. Podem contribuir 
para a superação de obstáculos na aprendizagem de 
conceitos científicos, não somente por propiciar 
interpretações, discussões e confrontos de idéias 
entre os estudantes, mas também pela natureza 
investigativa...”(Diretrizes Curriculares do Paraná-
Ciências, 2008, p. 71). 

 
Esta Unidade está dividida em Atividades Práticas interdisciplinares e saídas 

a campo, no Herbário e na feira livre com monitoramento previamente agendado. 

Ao se pensar num projeto de formação desses educandos, entende-se que 

é necessário refletir sobre quem são eles, quais suas características e 

peculiaridades, avaliados de forma adequada por Eiterer e Oliveira (2009):  

 

“...Os alunos da EJA são trabalhadores 
excluídos do sistema escolar na infância, 
construíram seus conhecimentos no movimento 
das suas relações familiares do mundo do trabalho, 
da vida social, dos grupos religiosos e políticos, 
entre outros. Dessa forma é imprescindível 
atentarmos para o fato de que „‟são projetos de 
vida marcados por trancos de identidade origem, 
faixa etária, questões de gênero e religiosas etc.‟‟ 
(EITERER; OLIVEIRA, 2009, p. 71). 

 

Os conteúdos escolhidos para a realização da proposta estão organizados 

na Unidade 1 em aulas para a turma de coletivo que equivale da 5ª à 8ª séries. As 

alunas e os alunos que fazem parte da escolarização com atendimento individual, 

não entram no presente roteiro, no entanto, quando comparecem ao colégio, serão 

inseridos na programação. 
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UNIDADE 01 – A DIVERSIDADE DA VIDA 

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE INTRODUÇÃO Á 

BOTÂNICA, NA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS E 

PROMOVENDO UMA INTERDISCIPLINARIDADE COM 

SUGESTÕES DE AULAS EM CONJUNTO COM ARTES, 

GEOGRAFIA, MATEMÁTICA E PORTUGUÊS, PARA A 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO COLÉGIO 

ESTADUAL PROFESSORA ISABEL BORGES SANTOS 

SOUZA (Ensino Fundamental e Médio) PARA ALUNOS DO 

PERÍODO NOTURNO (COLETIVO). 

 

 

ATIVIDADE 1:  

Tempo:15 aulas  

Assunto: Introdução à Botânica 

Objetivos:  

- Identificar os principais grupos vegetais; 

- reconhecer os principais grupos vegetais: Algas, Briófitas, Pteridófitas, Fungos e 

Líquens. 

Apresentação do assunto: 

Os vegetais podem ser encontrados em ambientes terrestres e aquáticos. Os 

principais grupos são facilmente reconhecidos, desde que se aprenda a „‟enxergá-

los‟‟. É necessário para isso, que a capacidade de observar e perceber a 

diversidade de formas e cores, seja estimulada. 

Destaca-se a seguir, alguns grupos que facilmente podem ser encontrados nos 

ambientes que cercam o homem. 
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Algas - São organismos fotossintetizantes avasculares e, portanto, sem 

organização de raiz, caule e folhas. Podem ser microscópicos. Maioria é aquática, 

mas também é possível crescer sobre tronco de arvores ou em solo úmido. 

Briófitas - Assim como as algas, as briófitas são organismos fotossintetizantes 

avasculares. Porém, seus gametas estão sempre protegidos por estruturas 

multicelulares. 

Pteridófitas - São organismos fotossintetizantes e avasculares (presença de raiz, 

caule e folhas). Assim como nas briófitas, seus gametas estão sempre protegidos. 

Fungos - Constituem-se em organismos fotossintetizantes que são agrupados em 

vários filos. Apesar de não serem plantas, são tradicionalmente estudados pela 

Botânica. Reproduzem–se por esporos, e a maioria dos fungos é formada por 

estruturas denominadas hifas.  

Líquens – Os liquens são associações entre um fungo e uma alga, o fungo produz 

um ácido que desagrega as rochas e, com as hifas, absorve água e sais minerais 

do solo, fornecendo-os às algas. Esta produz matéria orgânica por fotossíntese e 

fornece ao fungo. Desse modo ambos são beneficiados (mutualismo). 

Síntese Integradora: Os alunos serão levados ao pátio da escola no bosque, com 

luvas e saco plástico para a coleta. 

Procedimentos: 

- Apresentação do assunto. 

- Explicação oral e dialogada. 

- Identificação dos principais grupos de vegetais. 

Aula expositiva e dialogada através de uma revisão dos conteúdos abordados. 

Após a aula teórica as equipes irão percorrer as dependências do colégio 

acompanhadas pela professora, na parte exterior do colégio observar e coletar 

plantas e fungos, levar para a sala de aula e separar, com o auxílio do livro didático 

e do microscópio estereoscópico escrever o que é solicitado: 

a) Faça uma descrição das características dos vegetais coletados quanto a: 

cor, aparência, presença de raiz,cor e textura de folhas, presença de espinhos. 

b) Defina algas. 

c) Compare briófitas e pteridófitas. 

d) Defina fungos. 
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Levar em conta a realidade da escola, onde ela está localizada e as 

transformações que ocorreram no ambiente. Uma das formas de organizar as 

informações de forma comparativa é através de quadros, preencher em equipe um 

quadro comparativo onde conste: 

 

Características/ 

Grupos 

Algas Briófitas Pteridófitas Fungos Líquens 

Estrutura      

Reprodução      

Vascularização      

Dependência 

de água p/ 

reprodução 

     

 

Recursos auxiliares: quadro-de-giz, cartolina, pincel atômico, lupa. 

 

 

ATIVIDADE 2: 

Tempo 10 aulas 

Assunto: Caule  

Objetivos:  

- observar o fenômeno de polaridade pela emissão de raízes adventícias e de 

gemas em estacas de plantas superiores (Gimnospermas e Angiospermas); 

- identificar os tipos de caule. 

Apresentação do assunto: Geralmente o caule é a parte aérea do vegetal e que 

sustenta as folhas, flores e frutos. Tem as funções de transportar as seivas que 

nutrem a planta, de sustentação, de armazenar reservas nutritivas, de reprodução 

vegetativa (assexuada). 

Os caules são constituídos por uma região apical ou meristemática, responsável 

pelo seu desenvolvimento, a região dos nós, onde se desenvolvem as folhas 

lateralmente, e a região entre nós, sem folhas, denominadas entrenós. 
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Na extremidade superior do caule existe a gema apical, responsável pelo 

crescimento axial da planta e formação de folhas. Lateralmente, encontram-se as 

gemas laterais a partir delas se desenvolvem ramos laterais e as flores. 

Os grupos onde ocorre caule verdadeiro são: 

Gimnospermas - São organismos fotossintetizantes, vascularizados e com 

sementes. Incluem árvores como os pinheiros, ciprestes e sequóias. A semente é a 

unidade de dispersão destas plantas. Consiste de um envoltório, um embrião e 

alimento armazenado, isso representa uma evolução. 

Angiospermas - São organismos fotossintetizantes, vascularizados, com 

sementes, flores e frutos. Dos organismos fotossintetizantes são os mais 

numerosos em espécies. Suas características vegetativas são bastante 

diversificada. Ervas, arbustos e arvores podem ser encontradas os mais diversos 

ambientes. 

Síntese Integradora: Utilização do livro didático com leituras e comentários, através 

do vídeo “Tipos de Caule” que mostra alguns tipos de caules,  

Procedimentos: 

Coletar estacas de boldinho (Plectranthus neochilus Schltr. – LABIATAE). 

Preparar oito estacas de boldo cortando todas as folhas dos ramos coletados em 

um béquer com água colocar quatro estacas de boldo com o ápice morfológico 

voltado para baixo; observar o resultado depois de algumas semanas. 

-Exposição  oral pelo professor sobre os procedimentos. 

- Identificar as características gerais e funções do caule para a planta 

- Comentário individual dos alunos sobre a aula prática. 

- Utilizar o livro didático com leitura e interpretação dos textos e comentários. 

-Investigação com a utilização das fontes de informações outros recursos como 

sites da internet. 

- Utilização de revistas para recortes exemplificando os tipos de caule que existem. 

- Confeccionar um relatório onde deverá responder as seguintes perguntas: 

a) Somente os caules apresentam o fenômeno da polaridade? Explique. 

b) Compare e explique o que ocorreu em cada lote de estacas. 

c) Qual o hormônio envolvido neste fenômeno e como ele atua?  

Recursos auxiliares: béqueres, papel filme, sala de informática. 
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ATIVIDADE 3 

Tempo: 10 aulas 

Disciplinas: Ciências/Artes 

Assunto: Flor e suas estruturas 

Objetivo:  

- observar e identificar as partes de uma flor; 

- conhecer as partes de uma Flor; 

- diferenciar os órgãos masculinos e femininos da Flor; 

- entender a função e importância da flor para a planta. 

Síntese integradora: 

Utilização do livro didático com leitura do texto e comentários, textos 

complementares 

Procedimentos: 

Comentário geral sobre o assunto: 

Interpretação de texto com atividades propostas pelo livro didático; 

Produção de esquemas explicativos; 

Correção das atividades com comentários. 

Fazer duplas e observar uma flor (azaléia, hibisco, palma-de-santa-rita ou outra 

flor) e identificar suas partes utilizando pinça e estilete de agulha de injeção, 

montadas sobre lâminas de vidro e lamínulas se for o caso. Conte o número de 

pétalas e sépalas e anote na folha. Nesta mesma folha, prenda a flor com a fita 

adesiva. 

Com o auxílio de uma pinça e estilete ou agulha e com a orientação da professora 

de Ciências e do livro didático, separe as partes da flor, começando pela parte 

mais externa. Prenda com fita adesiva o cálice e a corola em folhas de papel, 

identificando as partes. Sacuda o estame e veja se caem grãos de pólen. Observe 

ao microscópio estereoscópico. Cole o estame em uma folha, identificando suas 

partes. Corte o gineceu e com o auxílio da lupa identifique o que existe em seu 

interior e desenhe o que observar, identificando as partes. Prenda o gineceu em 

uma folha de papel e identifique suas partes. 

Recursos auxiliares: sala de aula, quadro-de-giz, livro didático, flores, microscópio 

estereoscópico, fita adesiva. 
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ATIVIDADE  4 

Tempo:10 aulas 

Assunto: as plantas no dia a dia 

Objetivo:  

- reconhecer a presença dos vegetais (partes e/ou derivados). 

Apresentação do assunto: As plantas e seus derivados estão presentes em vários 

momentos do nosso dia, desde o despertar ate a hora de dormir, entretanto, essa 

presença nem sempre é notada. Desde os primórdios da transformação em abrigo, 

utensílios, roupas e até mesmo na produção de calor. Durante a evolução do 

homem, novas formas de utilização direta ou indireta dos vegetais vem sendo 

descobertas. Embora atualmente vivamos na era da tecnologia e da sociedade 

altamente industrializadas, continuamos a depender dos vegetais no nosso dia-a-

dia, principalmente utilizando-os em formas mais sofisticadas, por exemplo, como 

as plantas podem ser integrantes de óleos lubrificantes de motores de aeronaves. 

Ao levantarmos pela manhã, após uma noite de sono passada em lençóis (algodão 

ou linho), uma das primeiras atividades que desenvolvemos é a de tomar banho, o 

que envolve a utilização de sabonete, xampu, condicionador (fragrâncias, 

saponinas, óleos) e muitas vezes uma bucha vegetal (frutos de Luffa sp). Não 

podemos esquecer também da toalha de banho (algodão) que utilizamos para nos 

enxugar, do papel higiênico (fibras de celulose), da pasta de dente (goma, 

fragrâncias), do talco (pó de arroz ou milho), dos produtos de maquiagem (ceras, 

óleo, gel, pigmentos, flavonóides), do perfume (fragrâncias, álcool) do pente ou 

escova (madeira). Mantemos em nosso banheiro uma variedade enorme de 

produtos que apresentam em sua composição algum derivado vegetal. 

Também observamos a utilização de vegetais nas roupas e sapatos que vestimos, 

desde, por exemplo, a utilização direta de folhas confeccionadas para saias usadas 

por indígenas, como a utilização de fibras de algodão ou linho, resinas, borrachas 

ou substâncias extraídas de plantas e utilizadas no processo de confecção do 

objeto. É interessante notar que mesmo os objetos confeccionados em couro, 

necessitam, durante o processo de curtição, da utilização de taninos, substâncias 

oriundas do metabolismo secundário vegetal que precipitam proteínas 

transformando pele em couro. 
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Em relação à alimentação, é indiscutível a utilização dos vegetais, desde a 

utilização direta do alimento como fruto, folhas, raízes, caules e sementes, como 

também na forma de aromas e condimentos. 

Como podemos observar, é constante a dependência humana, direta ou 

indiretamente, de vegetais e seus derivados. 

Procedimentos 

- Explicação oral e dialogada; 

- Interpretação do texto com questões do livro didático; 

- Trazer diversos utensílios de casa, roupa, papel; 

- Produção de uma lista daqueles que tenham derivado de plantas na sua 

confecção e/ou composição, separando-os na categorias 

- Confecção e/ou composição diretamente de vegetais 

- Confecção e/ou composição indiretamente de vegetais 

- Confecção e/ou composições de origem mista 

- Confecção e/ou composição sem a presença de derivados vegetais 

Discuta com o grupo qual(is) componente(s) derivado(s) de vegetais está(ão) 

presente(s) nos objetos observados e faça uma discussão sobre o assunto, com 

pesquisa na internet. 

Recursos auxiliares: sala de aula com quadro e giz, TV pendrive, livro didático, 

laboratório de informática. 

 

 

 ATIVIDADE 5  

Tempo: 8 aulas 

Disciplina: Ciências/ Português 

Assunto: Polinização 

Objetivos:  

- identificar as principais formas de polinização dos vegetais; 

- compreender o processo de polinização. 

Apresentação do assunto: Muitas plantas polinizadas por insetos apresentam 

pétalas azuis ou amarelas que os insetos percebem bem. Essas plantas 

geralmente produzem substâncias aromáticas (o olfato dos insetos é bem 

desenvolvido).  
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As plantas polinizadas por aves geralmente são vermelhas ou alaranjadas, cores 

que as aves enxergam bem, mas que não são distinguidas pelos insetos. Essas 

plantas, contudo, não costumam ter aroma forte, pois as aves não têm olfato muito 

apurado. As flores noturnas não são muito coloridas, pois, no escuro, é mais fácil 

atrair seus polinizadores pelo odor. É o caso da paineira, que, ao exalar fortes 

odores atrai morcegos. Flores polinizadas por mariposas, que tem hábitos 

noturnos, são brancas ou amareladas e têm odor forte.  

As flores diurnas são mais vistosas e atraem os polinizadores pelo colorido. 

Algumas, entretanto, não têm colorido vivo, a explicação é o que elas são 

polinizadas por besouros, que, tendo o olfato mais desenvolvido que a visão, estes 

insetos são mais facilmente atraídos pelos odores exalados por esse tipo de flor. 

Procedimentos: 

O texto sobre “polinização” deverá ser trabalhado na aula de Português com o 

auxílio do livro didático de Ciências, no texto elaborado junto a professora de 

Português, responder a seguinte questão: - Em certa espécie de orquídea, a forma 

da flor é semelhante à de um inseto, e o macho tenta copular com a flor, 

confundindo-se com a fêmea de sua espécie. Que tipo de vantagem o 

comportamento do inseto traz para o aumento da população desse tipo de 

orquídea? 

 

 

 

- Produzir textos baseados na explicação do professor 

- Leitura específica sobre o tema abordado 
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- O aluno será levado ao laboratório de informática para visualizar os diferentes 

tipos de Polinização. 

Síntese Integradora: Utilização do livro didático com leituras e comentários. 

Recursos auxiliares: sala de aula, quadro negro e giz,TV pendrive, livro didático, 

textos complementares. 

 

 

ATIVIDADE 6  

Tempo: 2 aulas 

Disciplina: Ciências / Matemática 

Assunto: Metragem de uma área preservada 

Objetivo: Compreender a Matemática integrada com outra disciplina 

Síntese integradora Estudo da Botânica enfocando a matemática de modo 

integrado, mostrando a interação de conteúdos em áreas diferentes, tornando cada 

vez mais parte do nosso dia-a-dia. 

Procedimentos: 

Neste exercício integrando matemática fica fácil entender como se calcula as 

metragens de um terreno de área preservada. 

 

Como calcular a metragem de um terreno. 

 

Observe a figura acima. De acordo com a legenda a frente e o fundo tem a mesma 

largura, ou seja 10 metros, enquanto que as laterais esquerda e direita também 

apresenta a o mesmo comprimento, ou seja 30 metros. Neste caso o cálculo é 
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simples, bastando multiplicar a frente pela lateral. Teremos então um terreno de 

300 metros quadrados. 

10 x 30 = 300 

Mas o cálculo diferencia um pouco quando as medidas do terreno não são 

regulares, como pode ser observado na figura abaixo: 

 

Neste caso apenas as laterais tem a mesma medida, enquanto que a frente e o 

fundo têm medidas desproporcionais. Neste caso é preciso primeiro tirar a média 

entre a frente e o fundo e depois fazer a multiplicação pela lateral. Ficaria assim a 

fórmula. 

(8 + 15 = 23) / 2 = 11,5 

8 metros + 15 metros dá um total de 23 metros, dividido por 2 é igual a 11 metros e 

meio. Agora pegue o resultado e multiplique pela lateral. 

11,5 x 25 = 287,5 

Teremos então um terreno de 287 metros e meio quadrados. 

Recursos auxiliares: sala de aula, quadro negro e giz, livro didático. 

 

 

ATIVIDADE 7 

Tempo:10 aulas 

Disciplina: Ciências / Arte 

Assunto: Folhas 
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Objetivos:  

- identificar os principais tipos de folhas; 

- conhecer as partes de uma folha. 

Procedimentos: 

Coletar folhas secas de diferentes cores formatos e tamanho, usar a imaginação, 

neste momento os alunos poderão pensar e refletir como é possível transformar o 

a natureza em arte, resgatando a cidadania e o zelo para com o meio ambiente, 

atenção para com o espaço onde vivemos, dando uma resposta pessoal, 

emocional e intelectual para o meio. 

Com o auxílio da professora de Artes e usando a imaginação, as folhas coletadas 

são colocadas em cima da cartolina e as atividades irão variar desde, carimbando 

folhas secas com guache, bichinhos com folhas, o livro didático, e imagens 

retiradas da internet de sites diversos, pintando na própria folha com pincel, 

guirlanda, máscara de folhas, flor com folhas pintadas utilizando agulha e linha 

para entrelaçar etc. 

Síntese integradora: Utilização do livro didático, será feita leitura e comentários. 

Recursos auxiliares: sala de aula, quadro-de-giz, livro didático, laboratório de 

informática. 

 

 

 ATIVIDADE 8 

Tempo: 5 aulas 

Disciplinas: Ciências / Geografia 

Assunto: Bioma 

Objetivo:  

- estabelecer relações Ciências e Geografia no assunto “Bioma” 

- constatar a importância da preservação das plantas para a vida no planeta 

- sintetizar a importância da Mata Atlântica 

Apresentação do assunto: Mata Atlântica 

Este bioma corresponde a 13,03% do território nacional, vai da costa litorânea do 

Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul,engloba um diversificado conjunto de 

ecossistemas florestais com estruturas e composições florísticas bastante 

diferenciadas, a fauna abriga diversas espécies endêmicas, é importante destacar 
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a existência de sete das nove bacias hidrográficas nesse bioma, a pluviosidade é 

muito alta chega a aproximadamente a 2.200 mm por ano, chove muito pois o 

clima na Serra do Mar sofre as ações de fatores mais localizados, que neutralizam 

os efeitos da descida do ar seco nestas latitudes. O primeiro e mais importante 

dele é a proximidade do oceano atlântico. 

A vida é mais intensa no estrato alto, nas copas das árvores, que se tocam, 

formando uma camada contínua, algumas podem chegar a 60 m de altura. Esta 

cobertura forma uma região de sombra que cria o microclima típico da mata é uma 

das florestas mais rica em biodiversidade no Planeta, detém o recorde em plantas 

lenhosas (angiospermas) por hectare (450 espécies no sul da Bahia), além de 

recordes em quantidade de espécies e endemismos em vários outros grupos de 

plantas. 

 

 

Através do texto o professor de Geografia poderá trabalhar junto aos alunos 

vários conteúdos fazendo um viés com Ciências, poderá abordar a fauna e o  

desmatamento não só da Mata Atlântica mas de outros biomas bem como o 

respeito a vida nos diversos tempos e espaços, em suas manifestações culturais, 

econômicas, políticas e sociais, reconhecendo a semelhança e diferença entre 

eles. 

Procedimentos: 

- Explicação oral; 

- Interpretação de texto; 

- Realização de exercícios em dupla; 
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- Procurar explorar questionamentos; 

- Leitura e interpretação de texto onde se reconhece a presença do conhecimento 

científico; 

- Realizar atividades propostas pelo livro do aluno e outras mencionadas; 

- Consultar dicionário em busca de termos desconhecidos. 

Recursos auxiliares: sala de aula, quadro negro e giz, livro didático, TV pendrive. 

 

 

ATIVIDADE 9 

Tempo: 5 aulas 

Assunto: Fruto 

Objetivo: Reconhecer e identificar as estruturas do Fruto 

Apresentação do Assunto: Depois da polinização, o grão de pólen germina dentro 

do carpelo e forma-se o tubo polínico. Após a fecundação o óvulo origina a 

semente, e o ovário se hipertrofia, surgindo o Fruto. As vezes o ovário  se 

desenvolve sem ser fecundado, como na bananeira, outras vezes uma mutação 

produz um fruto sem semente, e a planta é perpetuada artificialmente pelo ser 

humano por meio de enxertos, como no caso da laranja-da-baía. 

Procedimentos: 

- Explicação oral; 

- Interpretação de texto; 

- Realizar as atividades propostas no livro didático; 

- Fazer correções coletivas de textos, onde todos colaboram com conceitos 

elaborados pelos sujeitos; 

- Após assistir o filme sobre “Tipos de Frutos” sintetizar a importância do fruto para 

o vegetal. 

Após pesquisa, indicar no quadro abaixo com o sinal do X o órgão da planta 

utilizado como principal alimento. 

Vegetais 

Comestíveis 

Raiz Caule Fruto Pseudofruto 

Batata inglesa     

Azeitona     
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Pêra     

Mandioca     

Maçã     

Cenoura     

Moranguinho     

Pepino     

Manga     

 

Recursos auxiliares: sala de aula, quadro negro e giz, livro didático, TV pendrive 

 

 

ATIVIDADE 10– Feira Livre ou Sacolão 

Tempo: 12 aulas 

Assunto: Feira Livre ou Sacolão 

Objetivo:  

- reconhecer as principais estruturas dos vegetais; 

- verificar a importância da preservação das plantas para o planeta. 

Apresentação do Assunto: as Angiospermas são formadas por raiz, caule, folhas, 

flores, frutos e sementes, nem sempre o reconhecimento e a diferenciação de 

todas as partes são feitos facilmente, levando a identificação errônea de algumas 

partes, por exemplo, muitas pessoas classificam alguns caules subterrâneos como 

raízes e várias verduras folhosas como legumes. 

Será proposto à classe, uma visita no fim de semana a feira-livre ou sacolão. Os 

alunos serão divididos em grupos, sendo cada um responsável pela aquisição de 

materiais que representem uma das partes de uma planta (raiz, caule, folha, fruto e 

semente) de cada uma das partes. Os grupos deverão adquirir partes dos vegetais 

que representem a maior diversidade possível de órgãos vegetais para posterior 

identificação e classificação. Em sala, os grupos deverão colocar todo material 

adquirido por eles em uma bancada. 

Procedimentos: 

 - Selecione entre os materiais disponíveis aqueles que representem todos os 

órgãos de uma planta; 
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- Trazer amostras desses materiais para sua mesa de trabalho e discuta as 

características observadas que possibilitam a identificação dos diferentes órgãos; 

- Apresente os resultados obtidos aos colegas da classe, justificando a 

classificação empregada. 

- Exponha para os colegas as suas observações sobre o tema em discussão. 

- Consultar o dicionário em busca de termos desconhecidos. 

Síntese integradora: Utilização do livro didático com leituras, atividades propostas 

pelo livro e outras mencionadas pelo aprendizado. 

Recursos auxiliares: sala de aula, quadro-de-giz, livro didático, vegetais para 

classificação. 

 

 

ATIVIDADE 11– Visita ao Herbário 

Tempo: 10 aulas 

Assunto: Visita ao Herbário 

 Objetivos:  

- despertar a sensibilidade sobre a importância da diversidade da flora; 

- tornar mais significativa a aprendizagem sobre Botânica em sala de aula. 

Apresentação do Assunto: O Herbário IRAI, inaugurado em 04 de outubro de 2007, 

possui em sua coleção espécimes coletados na Área de Proteção Ambiental do Irai 

e no Aeroporto Internacional de Curitiba Afonso Pena. Também mantém um 

programa de permuta de duplicatas de material botânico com outras instituições 

brasileiras. Seu acervo científico é devidamente catalogado e identificado por 

especialistas do Museu Botânico Municipal de Curitiba. O Herbário localiza-se nas 

dependências do Parque da Ciência Newton Freire Maia, que possui como objetivo 

a divulgação e popularização da ciência, tornando-se este, portanto, parte dos 

objetivos do Herbário. Logo, além de pesquisas, o Herbário IRAI também pode ser 

considerado um herbário didático, pois desenvolve projetos de atendimento ao 

público para estudantes e professores do Ensino Fundamental, Médio e Superior. 

No final do processo será agendada uma visita com todas as turmas no Herbário 

com monitoria orientada e direcionada a Introdução à Botânica. 

Procedimentos: 
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Todos os alunos devem fazer um relatório individual fazendo uma referência das 

aulas práticas e da visita monitorada. 

- Elaborar um texto sobre o que foi observado na visita. 

-Cada equipe vai escolher um tema que foi abordado na visita e aprofundar a 

pesquisa, apresentando posteriormente pra toda a turma. 

Recursos auxiliares: ônibus, um funcionário para auxiliar. 

 

 

 

 

3 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS: 

 

Esse material poderá ser utilizado em diferentes disciplinas como Português, 

Matemática, Artes e Geografia. A implementação desta proposta ocorrerá durante 

os meses de fevereiro até junho de 2014, no Colégio Estadual Colégio Estadual 

Professora Izabel Borges Santos Souza – EFM 

Em um primeiro momento será apresentado para os professores e os funcionários 

na Semana Pedagógica de 2014. Na seqüência, o projeto será apresentado para 

os alunos da Educação  de Jovens e Adultos (Coletivo) do período noturno. 

Com eles, serão realizadas atividades teóricas, práticas e avaliações, 

durante e no final do desenvolvimento do projeto para observação do início de 

mudanças dos alunos. 

Para que haja uma mudança mais significa, o projeto deverá se estender por 

muito mais tempo. 

Ao longo do período serão realizadas diversas atividades, são elas: 

1. Trabalhar a leitura de artigos, trabalhos  

2. Depois da leitura, será comentado com debates entre os alunos  

3. Saída de campo (nas proximidades da escola) ao Herbário e à Feira Livre. 
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