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Resumo No Centro Estadual Florestal Presidente 

Costa e Silva, conhecido pela comunidade 

escolar como Colégio Florestal, a disciplina 

de Biologia é estudada junto com as 

matérias técnicas. O colégio visa um estudo 

integrado tendo disciplinas da Base 

Nacional Comum e disciplinas Técnicas. 

Neste curso os conteúdos de Biologia são 

importantes na fundamentação e 

estruturação de algumas matérias técnicas. 

Dos conteúdos trabalhados, a fotossíntese 

é um tema muito enfatizado pela relevância 

que tem na introdução da disciplina de 

Biologia, pois esta relacionada com o foco 

do curso e a vida no planeta. Diante disso, 

o objetivo do presente estudo é trabalhar o 

tema fotossíntese utilizando recursos 

tecnológicos e materiais do cotidiano dos 

alunos, buscando obter ganhos no 

processo de ensino e aprendizagem de 

botânica. O ensino deste tema vem 
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deixando algumas lacunas no processo de 

ensino aprendizagem, principalmente pela 

falta de utilização de recursos didáticos 

mais atraentes e que despertem o interesse 

dos alunos pela disciplina. Ao observar a 

necessidade do conhecimento da 

fotossíntese para os alunos do curso 

Técnico em Florestas Integrado, surgem 

algumas indagações: Como trabalhar o 

tema fotossíntese de maneira mais atraente 

e significativa para alunos de um curso 

técnico?  Como utilizar recursos 

tecnológicos no ensino da fotossíntese a 

fim de gerar aprendizagem? Quais recursos 

didáticos facilitariam na compreensão do 

tema fotossíntese? O presente caderno 

pedagógico busca responder tais 

indagações ao contemplar em sua pratica 

as  dificuldades encontradas pelos alunos, 

busca levá-los a  entenderem o processo da 

fotossíntese utilizando equipamentos 

tecnológicos e práticas laboratoriais  na 

mediação  do conteúdo. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                                      

SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO                                                                          

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1. ESCOLA DE IMPLEMENTAÇÃO: Centro Estadual Florestal Presidente Costa e  

Silva                              

 2. NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio. 

3. NRE: Irati.  

 4. PROFESSOR ORIENTADOR DA IES: Hilario Lewandowski. 

5. PROFESSOR PDE: Renate Neumann. 

6. ÁREA DO PROFESSOR PDE: Biologia. 

7. TÍTULO DO PROJETO: O estudo da fotossíntese mais próxima da realidade 

dos alunos. 

8. TEMA: Fotossíntese 

9. CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Mecanismos Biológicos 

10. TIPO DE REPRODUÇÃO: Caderno Pedagógico 

11. PÚBLICO ALVO: Alunos do 1° Ano 

12. JUSTIFICATIVA: A produção deste material procura resolver um problema dos 

alunos do Curso Florestal Integrado, com sugestões de atividades que serão 

desenvolvidas para deixar mais fácil o conhecimento científico sobre a fotossíntese. 

A disciplina de Biologia visa o estudo de conceitos que descrevem o fenômeno vida.  

O professor de Biologia trabalha os conteúdos voltados para a compreensão deste 

fenômeno. 

 Nos Colégios de Educação Básica a disciplina de Biologia trabalha os 

conteúdos de uma maneira abrangente, onde o fenômeno vida é visto de uma 

maneira geral, fundamentada nos Conteúdos Estruturantes descritos nas Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná. 
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 Em específico no Centro Estadual Florestal Presidente Costa e Silva, 

conhecido pela comunidade escolar como Colégio Florestal, único do Paraná, a 

Biologia é estudada junto com as matérias técnicas. O colégio visa um estudo 

integrado, disciplinas da Base Nacional Comum e disciplinas Técnicas. Neste curso 

os conteúdos de Biologia são importantes na fundamentação e estruturação de 

algumas matérias técnicas. Dos conteúdos trabalhados, a fotossíntese é um tema 

muito enfatizado pela relevância que tem na introdução da disciplina de Biologia, pois 

esta relacionada com o foco do curso e a vida no planeta. 

 Porem, o ensino deste tema deixa algumas lacunas de aprendizagem, 

principalmente pela falta de utilização de recursos didáticos mais atraentes e que 

despertem o interesse dos alunos pela disciplina. Diante disso, o presente projeto 

esta voltado ao ensino do tema fotossíntese, visando utilizar recursos didáticos que 

facilitem e promovam o gosto, entendimento e compreensão do tema fotossíntese. 

 

 

13. OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL: Trabalhar o tema fotossíntese utilizando recursos 

tecnológicos e materiais do cotidiano dos alunos, buscando obter ganhos no processo 

de ensino e aprendizagem de botânica. 

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Orientar os alunos auxiliando-os, para obtenção dos conhecimentos sobre a 

fotossíntese. 

Identificar a fotossíntese como base da cadeia alimentar. 

Levar o aluno a conhecer as fases da fotossíntese através de equipamentos 

tecnológicos. 

Através de experiências laboratoriais identificarem a clorofila, responsável pela 

captura da energia luminosa para que ocorra a fotossíntese. 

Proporcionar entre os colegas momentos de interação para o desenvolvimento 

de trabalhos em grupo para obtenção de conhecimentos sobre a fotossíntese. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A educação, bem como, o acesso a ela, é uma necessidade da sociedade 

brasileira e neste sentido foram criadas leis que asseguram     a satisfação desta 

necessidade. A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, diz que “é direito 

de todo ser humano o acesso à educação básica”, e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos estabelece que “toda pessoa tem direito à educação”. 

O conhecimento é um processo que está inserido na sociedade, há 

necessidade de se encontrar metodologias pedagógicas que levem o aluno a 

aprendizagem. Entre as pedagogias educacionais a Histórico-Crítica, chamada assim 

por Saviani em 2007, resgata a historicidade dos alunos. É nessa pedagogia que se 

valoriza a realidade da escola, reorganizando o processo da educação em um saber 

sistemático, definindo-se assim a especificidade do saber escolar. 

O ser humano é transformador do ambiente através do seu trabalho          e sua 

história se escreve através das relações do seu mundo natural com seu mundo social. 

O conhecimento dos conteúdos se dá através da mediação do professor. A formação 

do conhecimento se dá através de conceitos espontâneos e científicos pela 

mediação. (Vigostki) 

 O professor quando consciente sabe que deve ter várias condutas para mediar 

um único conteúdo e que essas condutas irão atingir uma grande diversidade de 

alunos. ( Parâmetros Curriculares Nacionais 1997).  

A escola é local de formação e informação (PCNs ) e o  professor  o mediador 

do conhecimento. O aprender na escola envolve componentes pessoais e estão 

ligados ao conhecimento preexistente, com significados pessoais. (Moreira, 1988) 

A Biologia esta integrada junto com a Química e a Física nas Ciências da 

Natureza, no ensino das Ciências há uma busca sobre a significação dos conteúdos 

para o aluno. Ao se valorizar o conhecimento empírico espera-se que haja 

transformação do mesmo ao entrar em contato com o conhecimento científico. 
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O ensino de Biologia tem como objetivo estudar o fenômeno vida (DCE 

Biologia 2008). Existem muitos conceitos sobre esse fenômeno que tentam entende-

lo e defini-lo.  

A Biologia liga o conhecimento científico com a sociedade, com a economia e a 

política. Ela deve criar no indivíduo a capacidade de questionar e analisar de forma 

racional o mundo que o cerca, ser capaz de criar sua própria opinião e com isso, 

aprender a buscar a verdade questionando e refletindo profundamente sobre cada 

assunto. ( PCNs 1999) 

A Biologia estimula a observação das coisas que estão ao redor do indivíduo e 

mostra a ele como utilizar os recursos naturais de uma maneira sustentável. A 

preservação ambiental tem sido um dos grandes focos da Biologia. As alterações 

ambientais preocupam muito os estudiosos e a Biologia mostra caminhos para o 

indivíduo proteger o meio ambiente de algum dano futuro. 

A disciplina de Biologia em todos os seus ramos e conteúdos ajuda na 

preparação para o trabalho, bem como, para formar cidadãos capazes de atuar em 

vários setores profissionais, como exemplo, a saúde. Disponível em:                                         

(https://sites.google.com/site/biologiaemestudo/por-que-ensinar-biologia-1) acesso 

realizado em 03 maio de 2013.      

O desenvolvimento do ser humano exige avanços tecnológicos, o estudo da 

Biologia precisa interagir com esses avanços. A tecnologia ajuda na interpretação dos 

fenômenos naturais e interpreta a história da humanidade e assim valorizando no 

aluno o conhecimento intrínseco. Ao usar recursos tecnológicos como a internet, o 

professor deve ter objetivos claros sobre a utilização dessa ferramenta em sala de 

aula, para que esse instrumento venha facilitar o conhecimento. Além da internet 

existem muitos recursos tecnológicos nos colégios Estaduais do Paraná, que auxiliam 

o professor na mediação dos conteúdos científicos aos alunos. A Tv pendrive em cada 

sala de aula e laboratórios muito bem equipados com microscópios, reagentes e 

vidrarias vem facilitar essa mediação.  

 Segundo as DCEs de Biologia cita Andery em 1988, a Biologia tem que ser 

entendida como um processo de produção do próprio desenvolvimento do ser 

humano, valorizando o conhecimento empírico do aluno e mediando o conhecimento 

científico. 

Um dos ramos da Biologia, a Botânica, trás conhecimentos científicos sobre a 

preservação ambiental e seus mecanismos biológicos. O objetivo do conteúdo 
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estruturante Mecanismos Biológicos e Biodiversidade (DCEs) é o conhecimento dos 

sistemas vivos interagindo entre si e com o meio favorecendo o desenvolvimento  do 

fenômeno vida. 

Mudanças na metodologia do ensino de Botânica através de atividades práticas 

faz com que haja interesse no conhecimento e seu devido aproveitamento para a 

vida. Com o aprendizado da Botânica espera-se que o indivíduo consiga ter uma 

visão geral de sua utilidade para o seu desenvolvimento pessoal e ambiental. 

Segundo as DCEs nacionais para o Ensino Médio “onde o enfoque é a 

formação crítica e reflexiva do aluno, portanto prioriza a educação holística e 

participativa”. Na Botânica a metodologia usada para o ensino-aprendizagem deve 

enfocar o conhecimento científico e não deixar de lado o conhecimento empírico do 

indivíduo, facilitando a visão holística do conteúdo estudado.  

Jorge Paiva em outono de 2010 escreve sobre a Botânica: “A Botânica não é 

difícil, é fundamental ensinar racionalmente a Botânica para que as pessoas não só a 

percebam bem, como também não a odeiem por decorarem conceitos e termos sem 

os entenderem.” Ao se estudar Botânica os alunos precisam interpretar os termos 

científicos sem decorá-los, pois assim sabem o que estão fazendo e acabam 

gostando.  

Como na Pedagogia Histórico Crítica citada por Saviani, há uma busca na 

qualidade da educação, formando cidadãos críticos, valorizando os saberes e 

construindo sua história. O estudo da Botânica é um dos ramos biológicos onde a 

valorização do conhecimento empírico é marcante, há uma bagagem histórica muito 

grande do indivíduo sobre os saberes botânicos trazido de geração em geração. No 

processo ensino-aprendizagem de Botânica esses conhecimentos são levados em 

consideração e o saber científico é elaborado de maneira crítica ajudando na 

formação histórica do cidadão. 

Em Botânica o conteúdo estruturante de Mecanismos Biológicos (DCEs)”... 

privilegia o estudo dos mecanismos que explicam como os sistemas orgânicos dos 

seres vivos funcionam.” O tema fotossíntese para o ensino de Biologia, possibilita um 

conhecimento sobre os mecanismos e os ciclos de vida dos seres vivos, sua relação 

com as cadeias alimentares e o metabolismo de energia para a vida”. 

A fotossíntese envolve muitos processos fisiológicos, é a fonte de vida vegetal 

através da nutrição autótrofa e fonte de energia para a cadeia alimentar. O seu 
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entendimento envolve áreas científicas como; a ecologia, a fisiologia, a bioquímica, 

química e física. 

O ensino da fotossíntese tem como objetivo o conhecimento do estudo do 

metabolismo de energia, bem como, todas as estruturas que facilitam a sua 

realização. O indivíduo ao entrar em contato com esse conteúdo deverá diferenciar a 

fotossíntese da respiração. A fotossíntese é o contrário da respiração. Plantas 

respiram e fazem fotossíntese, enquanto a fotossíntese é produtora de alimento a 

respiração é produtora de energia. A maioria dos alunos ao ingressar no Ensino Médio 

trás em sua bagagem de conhecimentos conceitos falhos sobre o tema fotossíntese. 

A fotossíntese tem que ser ensinada com várias metodologias para ficar mais 

simples o seu significado e para que haja aprendizagem do conteúdo. A utilização de 

recursos tecnológicos como computador, celulares, Tv pendrive, Datashow auxiliam o 

professor na interação do conteúdo com o aluno, ajudando na construção de seu 

conhecimento. Ao elaborar as aulas deve haver uma preocupação do professor em 

testar os equipamentos antecipadamente, para que no momento da aula não haja 

nenhum empecilho no desenvolvimento da mesma. 

Segundo Kawasaki e Bizzo (2000, p.24) “Exigindo conhecimentos de diferentes 

áreas, o estudo da fotossíntese permite uma exploração criativa que integra diferentes 

conhecimentos, de diferentes disciplinas”. O conhecimento de Física e Química é a 

base para interpretar o conteúdo da fotossíntese. O aluno que chega ao Ensino médio 

tem um conhecimento errado sobre a nutrição vegetal, deixando claro que a planta se 

alimenta da água e nutrientes que sugam do solo. Muitas vezes relaciona o gás 

carbônico como fonte de respiração e a liberação do oxigênio como resultado dessa 

respiração. 

O problema metodológico mais comum encontra-se na bagagem do 

conhecimento anterior do aluno sobre o tema fotossíntese, faz com que esse 

conhecimento anterior errado seja um problema a ser resolvido pelo professor  A 

maioria confunde os metabolismos de respiração e da produção de oxigênio. O 

professor tem que buscar muitas maneiras de explicar o assunto, entre as que mais 

fixam os conhecimentos é a experimentação. O laboratório de Ciências Naturais do 

Colégio Florestal é equipado com microscópios binocular e tri ocular, existem vidrarias 

e reagentes que poderão ser utilizados nas práticas. Na área do Colégio existem 

bosques onde serão possíveis aulas práticas de observação dos vegetais e sua forma 

de sobrevivência. Com todos esses recursos a intervenção será fácil, a maioria dos 
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recursos já está disponível. Nas salas de aula existe a Tv pendrive e há o Paraná 

Digital como recurso de pesquisas e apresentação das mesmas. 

Há necessidade de desmistificar o conhecimento empírico do aluno sobre a 

fotossíntese. Neste sentido, as experiências científicas ou praticas de laboratório são 

de grande importância. O laboratório é um local da escola que desperta o interesse do 

aluno, lá ele fará algo diferente do que estar na sala de aula, as experiências 

laboratoriais comprovam dados ora estudados de maneira teórica, ou irão despertar a 

vontade de ler o conteúdo. Neste momento da aula o professor deve estar bem 

preparado com a prática para que ela o auxilie no desenvolvimento da aula e lhe 

ajude alcançar os objetivos. O ensino experimental apresenta riscos de erros que 

podem levar a aula ao fracasso e o desinteresse do aluno pelo conteúdo. Em aula no 

laboratório mostrar ao aluno que o oxigênio é liberado da água e que o gás carbônico 

é utilizado na produção da glicose com o hidrogênio que resulta da quebra da 

molécula de água. Mas acima de tudo esta a fonte de energia da luz solar, 

principalmente para a produção do oxigênio e da glicose, sem essa fonte de energia 

não ocorre à formação da fotossíntese.  

Esse é um dos grandes objetivos do professor de Biologia esclarecer ao aluno 

um conhecimento empírico transformando-o em conhecimento científico.  

Este caderno pedagógico mostrará atividades que contribuirão para o 

conhecimento da fotossíntese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

1ª ATIVIDADE- CAMINHADA PARA OBSERVAR A MATA NATIVA DA 
ÁREA DO COLÉGIO FLORESTAL 
Objetivo: Verificar os tipos de vegetais, altura e grossura. 
Material: Mata Ciliar , celular, câmera fotográfica, filmadora. 
Número de aulas prováveis: quatro aulas. 
Orientações Metodológicas: Faremos uma caminhada próximo ao Rio das 

Antas que passa pelo colégio Florestal, observaremos uma sub nascente do rio e 
observaremos a vegetação local. Será observado a Mata Ciliar em especial 
destacarei cada grupo vegetal, citando exemplares com seus respectivos grupos 
como a seguir: 
BRIÓFITAS 

 
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1071&evento=4 
 
 
PTERIDÓFITAS 
 
 
 
 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1071&evento=4
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http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1071&evento=4
#menu-galeria 
 
 
 
 
GIMNOSPERMAS 
 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/6pinheiro.jpg 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/6pinheiro.jpg


15 
 

ANGIOSPERMA  
MONOCOTILEDÔNEAS

 
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/6milho.jpg 
 
ANGIOSPERMA  DICOTILEDÔNEAS 

 
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/5aroeira.jpg 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/6milho.jpg
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/5aroeira.jpg
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 __________________________________________________________________ 
 

 
2ª ATIVIDADE SONDAGEM: QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO 
DE DADOS SOBRE A FOTOSSÍNTESE- PRÉ-TESTE 
 
Objetivo: Fazer uma sondagem para saber qual o conhecimento dos alunos sobre 

a forma de nutrição vegetal 

 
Material: folha impressa, lápis ou caneta. 

 
Número de aulas prováveis: 1 aula. 

 
Orientações Metodológicas: Será entregue para cada aluno o questionário 

abaixo. Depois de entregue, faremos comentários sobre as questões, mas sem ser 
passado nenhum conteúdo científico sobre fotossíntese.  
Depois passarei com o uso do Datashow uma animação da célula vegetal no 
seguinte site http://cbme.usp.br/playercbme/celulasvirtuais/know/vegetal.html#. 
 
 
 
 

  
QUESTOES SOBRE NUTRIÇÃO VEGETAL 
 
1- Qual a importância do Sol para a vida do planeta Terra? 
2- Do que a planta precisa para sobreviver? 
3- Qual a função da água para a planta?  
4- A água entra por onde no vegetal? 
5- O que é fotossíntese? 
6- Qual dos gases é usado na fotossíntese? 
 7- Qual gás é liberado na fotossíntese? 
8- De qual componente sai o oxigênio na reação da fotossíntese? 
9- O que é clorofila? 
10- Quais as cores que são captadas pela clorofila? 
11- Por que a maioria das plantas tem suas folhas verdes? 
12- De onde vem o açúcar ( glicose) usado na nossa alimentação? 
13- Escreva a formula da fotossíntese. 
14- Faça um esquema para representar a fotossíntese. 
15- O que é um cloroplasto? 
16- Desenhe um cloroplasto. 
17- Descreva as etapas da fotossíntese. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://cbme.usp.br/playercbme/celulasvirtuais/know/vegetal.html
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3ª ATIVIDADE : PESAR A TERRA E MUDA DE EUCALIPTO EM UM 
JACÁ 
 
Objetivo: Identificar a quantidade e o peso da terra e do adubo que é 
colocado no jacá para plantar uma muda, pesar e medir uma muda de 
pinus 
 
Material: terra, adubo, jacá, muda de eucalipto, balança, caderno de 
anotações, câmera digital, etc. 
 
Número de aulas prováveis: Três aulas. 
 
Orientações Metodológicas:  No viveiro de mudas do Colégio 
Florestal, os alunos escolherão uma muda de eucalipto.  Pesarão a 
muda com o jacá( terra, adubo e muda), sem molhar e depois de 
molhada. Os resultados serão anotados para futuras comparações. 
Depois de quatro semanas faremos as novas medidas e as 
compararemos com as primeiras medidas. O objetivo é levar os alunos a 
perceberem que a incorporação da massa no crescimento do vegetal, 
não sai do solo, mas pela incorporação de carbono provindo do gás 
carbônico do ar pelo processo da fotossíntese. Pois o peso do solo será 
o mesmo e o da plantinha aumentará. 
 

 
FOTOS: Renate Neumann 
 
4ª ATIVIDADE: PESQUISA SOBRE O QUE É FOTOSSÍNTESE 
 
Objetivo: pesquisar o que é fotossíntese 
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Material: Sala de informática do Paraná Digital, caderno de anotações e 
caneta 
 
Número de aulas previstas: 2 aulas 
 
Orientações Metodológicas: Comentarei com os alunos que agora 
iremos pesquisar como a muda de eucalipto que eles possuem irá 
sobreviver. Indicarei sites de pesquisa. Eles deverão ir anotando o que 
forem descobrindo sobre a forma de sobrevivência dos vegetais. 
 
SITES DE PESQUISA: 

http://www.smartkids.com.br/especiais/fotossintese.html 
Neste site os alunos terão uma noção sobre o que é fotossíntese, lerão 
o texto e verão uma animação. 
 

http://www.johnkyrk.com/photosynthesis.pt.html 
Este site trás animações sobre as fases da fotossíntese, os alunos 
visualizarão que a fotossíntese para acontecer depende de muitos 
fatores do meio ambiente, principalmente visualizarão a energia dos 
raios luminosos. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/22945/b
iodiversidade%20e%20o%20fluxo%20de%20energia.swf?sequence=1 
Este site tem uma animação interativa sobre a energia que a 
fotossíntese armazena, é interativa e precisa da participação do aluno 
para ir passando as partes da animação. 
_________________________________________________________ 
 
5.ª ATIVIDADE: AULA EXPOSITIVA COM SLIDES E VÍDEOS SOBRE 
FOTOSSÍNTESE 
 
 Objetivo: Reconhecer e identificar como ocorre a fotossíntese 
 
Material: slides, data show, note book, caderno de anotação e caneta. 
 
Número de aula prevista: seis aulas 
 
Orientações metodológicas: Os slides possuem imagens do site Dia a 
dia Educação. Deixarei de abertura no primeiro slide uma pergunta 
sobre a fotossíntese. No quadro negro irei anotando as respostas. 
Sequência da apresentação: 
 Importância da fotossíntese para os seres vivos. 
A energia da luz. 

http://www.smartkids.com.br/especiais/fotossintese.html
http://www.johnkyrk.com/photosynthesis.pt.html
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/22945/biodiversidade%20e%20o%20fluxo%20de%20energia.swf?sequence=1
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/22945/biodiversidade%20e%20o%20fluxo%20de%20energia.swf?sequence=1
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Pigmentos fotossintetizantes. 
Esquema da reação fotossintética. 
Equação geral da fotossíntese. 
Cloroplasto e suas estruturas. 
As etapas da fotossíntese. 
Balanço da fotossíntese. OBS: Em anexo estão as  cópias dos slides 
________________________________________________________ 

 
6.ª ATIVIDADE: REPRESENTAR A FOTOSSÍNTESE COM DESENHOS 
E COLAGENS 
 Objetivo: construir o esquema da fotossíntese 
 
Material: revistas, cartolinas coloridas, eva coloridos, pincéis atômicos 
coloridos, canetas coloridas, lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura, 
entre outros. 
 
Número de aulas previstas: quatro aulas 
 
Orientações metodológicas: os alunos serão separados em grupos de 
três pessoas, deixarei os materiais colocados em uma mesa, pedirei que 
cada equipe faça um esquema com recortes e desenhos sobre a 
fotossíntese. Os trabalhos serão expostos para todos os alunos do 
colégio 
7.ª ATIVIDADE: EXPERIÊNCIA NO LABORATÓRIO PARA OBSERVAR 
O OXIGÊNIO SENDO LIBERADO POR ELÓDEAS NO PROCESSO DA 
FOTOSSÍNTESE 
 
 
Objetivo: identificar a liberação do oxigênio na fotossíntese 
 
 
Número de aulas previstas: 2 aulas 
 
Material: Becker, funil de vidro, bicarbonato, extensão com bocal e 
lâmpada e elódea, caderno, lápis de cor, caneta e lápis. 
 
 
Orientações metodológicas: Em grupos de três alunos desenvolverão 
o experimento. Colocarão a elódea com água e uma colher de 
bicarbonato, será colocado o funil em cima da elódea, ligarão a luz na 
direção do becker e  depois de 30 minutos conseguirão observar as 
bolhas de oxigênio sendo liberadas na produção da fotossíntese pela 
elódea. A experiência vai ser desenhada e anotada no caderno. 
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8ª ATIVIDADE: CONSTRUIR UMA MAQUETE DE UM CLOROPLASTO 
 
Objetivo: Identificar as estruturas que compõe um cloroplasto. 
 
Número de aulas previstas: 4 aulas 
 
Material: materiais reciclados, caixas de leite, garrafas pets, gel, tampas 
de garrafas, eva, canetas coloridas, adesivos, cartolinas, tesouras e 
colas. 
Orientações metodológicas: Pedirei antecipadamente que os alunos 
juntem materiais reciclados em casa e tragam para o colégio, explicarei 
que eles deverão fazer o modelo de um cloroplasto. Anotarão e 
desenharão no caderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ATIVIDADE 9: EXPERIÊNCIA PARA OBSERVAR A CLOROFILA 
 
Objetivo: Observar a clorofila das folhas 
 
Número de aulas previstas: 2 aulas 
 
Material: folhas verdes e coloridas, Becker, socador, álcool, papel filtro, 
caderno, lápis e caneta. 
 
Orientações metodológicas: Em grupo de três alunos, eles irão 
separar as folhas verdes das coloridas, macerarão as folhas verdes com 
o socador em um Becker e as coloridas em outro Becker. No Becker 
com as folhas verdes e com folhas coloridas colocarão álcool, irão 
esperar 15 minutos e observarão no álcool a clorofila. O álcool do 
Becker com as folhas coloridas será coado com o papel filtro para 
observarem a coloração verde da clorofila que havia sido mascarada 
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com outros pigmentos coloridos. Todo o experimento será anotado e 
desenhado. 
 

 
 
 
ATIVIDADE 10: EXPERIÊNCIA PARA OBSERVAR AS FAIXAS DE LUZ 
QUE MAIS DESENVOLVE FOTOSSÍNTESE 
 
Objetivo: Identificar as faixas de luz do expectro luminoso que mais 
favorece a produção da fotossíntese. 
 
Número de aulas previstas: 3 aulas 
 
Material: caixa de sapato, mudas de feijão, papel celofane, tesoura, fita 
adesiva, copo plástico ou fundo de garrafa pet recortados. 
 
Orientações metodológicas: Dividirei a turma em 3 grupos, cada 
equipe plantará 4 mudas de feijão uma em cada copo, em 4 caixas de 
papelão , recortarão o fundo de cada caixa e sobre cada uma será 
colado uma cor de papel celofane, azul, amarelo, verde e vermelho, as 
caixas serão colocadas no laboratório próximas a janela. As mudas 
serão molhadas a cada dia e observado seu desenvolvimento. No 
decorrer dos dias, serão anotadas as observações no caderno de 
anotações. 
 
 
ATIVIDADE 11: PÓS TESTE 
 
Objetivo: identificar o conhecimento adquirido sobre a fotossíntese. 
 
Material: folha impressa, lápis ou caneta. 
 
Número de aulas prováveis: 1 aula. 
 
Orientações Metodológicas: Será entregue para cada aluno o mesmo 
questionário do pré teste . Será avaliado o conhecimento dos alunos 
sobre o conteúdo trabalhado na implementação. 
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QUESTOES SOBRE NUTRIÇÃO VEGETAL 
 
 

1- Qual a importância do Sol para a vida do planeta Terra? 
 

2- Do que a planta precisa para sobreviver? 
 

3- Qual a função da água para a planta? 
  

4- A água entra por onde no vegetal? 
 

5- O que é fotossíntese? 
 

6- Qual dos gases é usado na fotossíntese? 
 

7- Qual gás é liberado na fotossíntese? 
 

8- De qual componente sai o oxigênio na reação da fotossíntese? 
 

9- O que é clorofila? 
 

10 -Quais as cores que são captadas pela clorofila? 
 

     11-Por que a maioria das plantas tem suas folhas verdes? 
 

     12-De onde vem o açúcar ( glicose) usado na nossa alimentação? 
 

     13- Escreva a formula da fotossíntese. 
 
     14- Faça um esquema para representar a fotossíntese. 
 
     15- O que é um cloroplasto? 
 
      16- Desenhe um cloroplasto. 
 
      17- Descreva as etapas da fotossíntese. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
 
             Este caderno pedagógico foi desenvolvido com base na 
deficiência dos alunos em obter conhecimento sobre a fotossíntese. 
Com inovações em experiências e pesquisas sobre esse fenômeno 
espera-se superar essa falta de bagagem. 
             Com atividades práticas em laboratório, com pesquisa e 
confecção de molde de cloroplasto integra-se ao conhecimento empírico 
com a realidade do conhecimento científico. 
             Aulas práticas despertam mais interesse dos alunos motivando-
os pelo conteúdo a ser aprendido e faz com que o fixe com mais 
facilidade. 
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