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Apresentação

Este livro é produto da dissertação “O Estudo das Plantas na Educação Básica: Lições de Botânica para
o Ensino Médio”, desenvolvida no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC) da Universidade
Federal de Ouro Preto de autoria da Profa. Tatiane Cristina Reis Barbosa sob a orientação da Profa.
Cristina de Oliveira Maia. As lições nele contidas foram desenvolvidas com o objetivo de auxiliar o
professor e a professora a introduzir o Ensino da Botânica no Ensino Médio de maneira significativa,
contextualizada e atraente. 





As plantas são organismos espetaculares, possuem uma inimaginável variedade de cores, formas,
tamanhos, sabores, aromas e belezas. Elas estão presentes em nossas vidas e ao nosso redor, cobrem
grande parte do planeta tornando possível a existência de vida na Terra. 

Devido ao explosivo crescimento populacional e a grande demanda por recursos naturais para suprir
as necessidades do ser humano, as plantas são os seres mais ameaçados. O desmatamento,
relacionado à urbanização, à mineração, aos agronegócios, entre outras causas, tem sido
considerado um dos maiores problemas ambientais da atualidade, colocando em risco o equilíbrio
do planeta, comprometendo o suprimento para as futuras gerações. 

Ter conhecimento sobre as plantas sensibiliza para preservação e conservação dos ambientes
naturais e para compreender da importância destes organismos à manutenção da biodiversidade e
da vida. Estudar as plantas nos ajuda a perceber o mundo onde vivemos.  

Uma jornada pelo mundo das plantas, os seres vegetais

Sejam bem-vindos a este fascinante e incrível mundo!  





Origem da palavra Botânica
A palavra botânica tem origem do grego botáné, cujo

significado é planta, que deriva do verbo boskein, alimentar.

Botânica

A ciêncIa das plantas
 

A ciência Botânica é um ramo da Biologia, também
conhecida como Biologia Vegetal, que dedica-se ao estudo
das plantas em seus diversos aspectos, o que inclui sua
identificação, classificação, fisiologia, morfologia, anatomia,
reprodução, relação com os outros seres vivos e com o
ambiente e muito mais. 

Além das plantas terrestres fazem parte dos estudos
botânicos, as algas e por tradição os vírus, as bactérias e
fungos que não são plantas. 



O início de um pé de manga 

As plantas são estudadas
há milhares de anos Devido
a importância para a
sobrevivência humana. 



O estudo das plantas teve início há aproximadamente 9.000
a.C., no período Neolítico, quando a espécie humana percebeu
que era possível plantar. Os seres humanos, a partir de
observações, perceberam que quando uma semente era
enterrada com o passar do tempo nascia uma nova planta,
idêntica a que deu origem à semente. 

Com essa descoberta, homens e mulheres começaram a
classificar, selecionar e melhorar as linhagens dos seres vivos
vegetais dando início à domesticação das plantas para cultivo. 

A partir desse momento, a vida da espécie Homo sapiens se
modificou. Os seres humanos, até então, caçadores e coletores,
deixaram a vida nômade e passaram a fixar moradia,
domesticando plantas e animais. 

As plantas começaram a ser estudadas há 9.000 a.c.
https://www.gratispng.com

/png-qi2u55/



Acredita-se que os primeiros registros botânicos
ocorreram 3.000 a.C. na China com a primeira
farmacopeia escrita pelo lendário imperador e pai da
medicina chinesa, Shennong. Sua obra é a
farmacopeia parcialmente conservada mais antiga
conhecida na China, com informações relacionadas à
agricultura e medicina e muitos textos sobre ervas
medicinais e seu uso.

os primeiros registros Botânicos foram realizados pelos Chineses e egípcios 

Shennong, o Imperador Vermelho 
 China (~3000 a.C)
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As Farmacopeias chinesas 



O papiro de Ebers, datado de 1536 a.C. é mais completo e
bonito texto da medicina egípcia dentre todos os que
sobreviveram. Escrito em hierático (escrita sagrada) incluiu
plantas para tratamentos de diversas doenças. Nele são
descritos mais de 800 sintomas de doenças e seus tratamentos. 

O papiro de Ebers foi encontrado na Necrópole Assasif,
localizada na antiga cidade de Tebas Ocidental, e corresponde
aproximadamente ao ano 1534 a. C. quando Amenhotep I, da 18ª
dinastia, governava o antigo Egito. 

Inicialmente, o papiro Ebers era conhecido como papiro Smith,
seu nome foi alterado depois de ser adquirido pelo alemão
Georg Moritz Ebers. Devido ao tipo de escrita, esse papiro pode
ser um dos mais antigos. Atualmente ele está na Universidade
de Leipzig, Alemanha.

Os Papirus e as Pinturas Egípcias 
Os egípcios realizaram registros de plantas com fins medicinais em Papirus e pinturas nas paredes 

Papiros de Ebers– Egito – (~1550 a.C)
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Os primeiros estudos científicos das plantas ocorreram na antiguidade clássica, século IV a.C., pelo
filósofo grego Aristóteles (384 - 322 a.C.). Discípulo de Platão (427- 347), Aristóteles foi pioneiro a
dedicar-se ao estudo dos seres vivos por meio da racionalidade e observação. 

Para Aristóteles os seres vivos eram divididos em dois grandes grupos, animais e plantas. As plantas
eram consideradas por ele como seres possuidores de alma, por isso eram seres vivos. Elas cresciam,
geravam e se nutriam, mas não respiravam. As características que as distinguia dos animais, segundo o
filósofo era serem desprovidas de movimento e sentidos.

Nos primórdios da cultura humana, as plantas eram estudadas devido as suas utilidades
alimentícias e medicinais. A partir de Aristóteles o estudo das plantas passou a ser biológico. 

Os gregos e romanos realizaram os primeiros registros científicos  

A Escola de Atenas, afresco no Vaticano  Rafael, 1509
Aristóteles ao fundo à direita de azul de braços dados com Platão de
vermelho à esquerda 





 "MAS DE QUE TE SERVE
SABER BOTÂNICA?”

Nós seres humanos, desfrutamos de inúmeros benefícios que as plantas  nos 
 proporcionam, mas sabemos muito pouco sobre elas e a dimensão dos recursos
que ela nos oferece. Para conhecermos mais sobre as plantas o estudo botânico
se torna importante.  





 "SOMOS TOTALMENTE DEPENDENTE DAS PLANTAS!”

Tornam o ambiente mais agradável
Reduzem a temperatura
Controlam o clima
Produzem oxigênio e chuvas
Fornecem habitat, comida e segurança a diversas espécies
Sequestram gás carbônico 
Protegem os rios e nascentes
Participam nos ciclos biogeoquímicos da biosfera
Caracterizam todos os ecossistemas terrestres 
Sustentam todo o ecossistema como produtoras energéticas 

As plantas são seres vivos que têm um papel fundamental para a manutenção da vida na Terra



A Botânica como disciplina científica possui
diversas subdivisões e áreas

Os conhecimentos botânicos afetam diversos
aspectos de nossas vidas. A estrutura, as
propriedades, os processos de vida, as
classificações, as doenças e impactos
ambientais e interações dos seres vegetais
estão incluídos na Ciência Botânica.

A Botânica é uma ciência estudada por
biólogas e biólogos, farmacêuticas e
farmacêuticos,  engenheiras e engenheiros
florestais e agrícola, entre outros. 

o que os Botânicos e as Botânicas estudam? 

TaTIANE REIS E 
Maria Gabriela Reis  

Elaboração
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Saída de campo no entorno da escola e comércio local

Questão orientadora: Qual é a importância das plantas para nossas vidas e para o equilíbrio
ecológico do planeta? 

Objetivos 

• Motivar os estudantes para o estudo e aprendizagem Botânica 
• Deslocar o ambiente de aprendizagem para fora da sala de aula 
• Identificar a presença das plantas no dia a dia
• Sensibilizar e proporcionar a percepção da importância e do papel das plantas em nossas vidas e
na ecologia global do planeta.

BNCC: (EF02CI06B) Analisar as relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos.

explorarando o tema  



Sugestão de Texto: “A importância das plantas” de Furlan, Motta e Ferreira (2008)

Termo de autorização para os pais autorizarem a saída da escola. 

Visita antecipada aos espaços a serem utilizados para identificar as potencialidades a
serem exploradas e elaborar o roteiro de visita
Solicitar a autorização aos responsáveis dos espaços particulares para a sua utilização
como espaço de ensino e aprendizagem. 
Enviar termo de autorização para assinatura dos pais para a saída dos estudantes da
escola  de autorização. 
Realização da saída de campo para explorar a presença das plantas no ambiente.
Fechamento da lição com os estudantes após o retorno à escola para a organização das
ideias.
Entrega do texto de apoio para leitura.   

Recursos: 

      Disponível em: <http://felix.ib.usp.br/Botanica_Cotidiano.pdf>.

Planejamento:



Arborização urbana - benefícios e importância
Árvores - relações ecológicas como o inquilinismo, parasitismo e mutualismo 
Diferença de temperatura sob o sol e sob a sombra - influência das plantas na
regulação climática
Supermercado - produção de gêneros alimentícios, higiene, beleza, utensílios
domésticos e bebidas 
Padaria - produção de bolos e pães  
Papelaria - produção de lápis, caderno e livros 
Loja de roupas - produção de tecidos  
Farmácias - princípios ativos para medicamentos e cosméticos 
Açougue - cadeia alimentar 
Posto de combustíveis: fonte de energia  
Depósito de construções - madeira para construções 

Sugestões de locais e conteúdos a serem explorados durante a saída de campo: 





pRAZER, eu sou uma planta!

Presentes e indispensáveis em nosso dia a dia, as
plantas terrestres são seres incríveis dotada de
características específicas que surgiram há milhões de
anos



Mas afinal, o que são as plantas?

“Mãe e filho arrancando plantas do chão:
- Mãe!? Isso é planta?
- Não, isso é mato, filho.
- E isso mãe?
- Isso é planta.”  

Organismos multicelulares 
autótrofos fotossintetizantes 

raiz, caule e folhas
clorofila a e b

células com parede rígida
esporos ou sementes 

Conceito tradicional 

Organismos  autótrofos
fotossintetizantes  com  cloroplasto
de membrana dupla, originado a
partir da endossimbiose primária,

pertencentes ao grupo 
 Arqueoplastida. 

Conceito científico atual 

as plantas



As plantas, a partir de estudos taxonômicos, foram
recebendo diversas definições. Atualmente
fundamentada por meio de investigações
filogenéticas, as plantas passaram a pertencer ao
grupo eucarionte fotossintetizante Archaeplastida
(archae = antecessor ou primeiro e plastida =
plastídeo), formado por indivíduos autótrofos que
possuem cloroplastos originados a partir da
endossimbiose primária.

Neste grupo estão as glaucófitas (microalgas de
água doce), as rodófitas (algas vermelhas) e a
linhagem das plantas verdes ou Viridiplantae: as
clorófitas (algas verdes) e as embriófitas (plantas
terrestres). 

Teoria da Endossimbiose 

Lynn Margulis    (1938 - 2011)

A teoria da endossimbiose primária foi descrita pela
cientista Lynn Margulis em 1967. Segundo esta teoria,
uma cianobactéria foi fagocitada por um organismo
eucarioto não fotossintético, no qual ficou hospedada
coevoluindo com seu hospedeiro. Essas cianobactérias 
 acabaram se transformando em organelas
fotossintetizantes, os plastídeos. Esta evolução deu
origem às algas verdes, e essas às plantas terrestres. 

Foto: Laura Katz.  https://onwisconsin.uwalumni.com/features/evolution-revolution/



fisiologia vegetal X fisiologia humana
As plantas realizam os mesmos processos biológicos e bioquímicos que os seres humanos e outros
animais. Elas respiram, se movimentam, possuem sistema respiratório, circulatório, reprodutivo,
sensitivo, de sustentação, sistema hormonal e também utilizam energia para crescer e se reproduzir.   

TaTIANE REIS  
Maria Gabriela Reis  

Ilustrações



As plantas assim como os seres humanos possuem diferenciação sexual, masculino e feminino, estão
sujeitas a ferimentos, doenças, infecções causadas por microrganismos e morte.

TaTIANE REIS  
Maria Gabriela Reis  

Ilustrações



explorando o tema  

Desenvolver habilidade de observação 
Descrever as principais características das plantas.
Reconhecer as partes de uma planta e as principais funções desempenhadas por cada
uma delas. 

Questão orientadora: Quais as principais características e partes dos seres vegetais? 

Objetivos:

BNCC: (EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e
frutos) e a função desempenhada por cada uma delas.

Aula prática em grupo com contato direto e manuseio das plantas 



Vasos de plantas de angiospermas, preferencialmente, com flores e frutos. 

Dividir os estudantes em grupo 
Disponibilizar por grupo um vaso de planta que esteja com flor e fruto 
Observe bem e manuseie as plantas contidas nos vasos. 
Discuta com os colegas sobre as partes das plantas e as funções de casa uma delas. 

Orientar os estudantes para observarem e manusearem bem as plantas contidas nos vasos. 
Por meio de questionamentos, conduzi-los a associarem as partes das plantas às suas
funções.

Recursos: 

 
Procedimento:

Notas para o(a) professoro(a): 
Questões que podem nortear o processo de ensino-aprendizagem: 



Depois dos estudantes explorarem bem o vaso de plantas, podendo tocar, explorar, virar de cabeça para baixo, para
isso a terra precisa estar seca e firme. Comece a explorar parte por parte da planta, pode sei iniciado pela raiz. 
Ao explorar as raízes oriente os estudantes a retirarem a planta do vaso, deixando assim as raízes expostas 
Por que esta planta está firme e não tomba ou cai? Onde está localizada a raiz? Por que as raízes crescem para baixo
e não para cima, igual ao caule? 
Devido à sua posição na planta, qual é a função da raiz? Se houver dificuldade em associar a parte à função peça
para imaginarem uma grande árvore sem as suas raízes, o que aconteceria? 
Ao chegarem à função de absorção de água e nutriente podem ser explorados os vasos condutores, o xilema e o
floema: Como a água e os nutrientes saem do solo e chegam até as folhas mais altas das grandes árvores? 
Depois das raízes vá explorando parte por parte. 
Pergunte sobre o caule, como ele é formado, de onde vem a madeira, com ele é por dentro. Qual é a sua função?
Como é seu crescimento, já que as plantas não param de crescer? 
Passe pelos galhos, por que eles não caem? O que o faz ser tão firme? 
Nas folhas pode ser explorado a troca de gases. Por onde passam os gases? Como eles entram e saem das plantas?
Onde ocorre a fotossíntese? Onde a glicose é produzida? Como essa energia chega às raízes? Explore novamente os
vasos condutores. Por que as folhas secam e caem entre o outono e inverno? 



Café 





Os quatro grandes grupos
das plantas terrestres

As plantas terrestres são divididas em quatro grupos caracterizados pela presença
ou ausência de estruturas facilmente identificáveis.  



As plantas terrestres surgiram no planeta há de 475 milhões de anos, entre o final do período
Ordoviciano e início do Siluriano, é o que contam os fósseis vegetais mais antigos encontrados. 

A hipótese mais aceita da origem das plantas terrestres é que elas evoluíram de ancestrais das
algas verdes, as carófitas, que passaram por diversas adaptações evolutivas para viverem em
ambientes terrestres. 

No decorrer de milhões de anos uma abundante flora foi esverdeando os continentes, possibilitando
assim condições para a evolução de outras formas de vida, incluindo os seres humanos.

as plantas - ORIGEM E EVOLUÇÃO



Cambriano                                   Primeiras formas de vida animais invertebrados e algas marinhas

Ordovinciano
∙ Invasão inicial das plantas avasculares no ambiente terrestre             ∙ Fosseis microscópicos de plantas encontrados em Omã 
∙ Algas vermelhas e verdes fazem parte da comunidade marinha.  

Siluriano 
∙ Evolução das plantas vasculares                      ∙ Cooksonia (Irlanda) - fóssil mais comum encontrado possuía cerca de dois cm 

Devoniano 
• Diversificação das plantas terrestres                       • Extinção das plantas vasculares primitivas       • Primeira plantas com sementes
• Runcaria (Bélgica) Precursora das plantas com sementes         • Moresnetia, mais antiga planta de semente - Bélgica 
• Archaeopteris - árvore mais conhecida do período podia atingir até 18m. Possivelmente antecessora dos pinheiros. 
• Primeiras florestas da Terra                                                  • Rhynia –planta vascular (Estados Unidos e Escócia) 1 mm de diâmetro
• Surgem novos grupos de plantas com altura em torno de 50 cm.           • Todas as plantas eram Criptogamas 

Carbonífero
• As florestas aparecem e dominam o ambiente.     • Samambaias, musgos e cavalinhas               • As Florestas pantanosas foram formados 
• Camadas de turfa se desenvolveram.                  • A Antártica estava todo coberta por árvores.  
• Árvores como a Calamites Sigillaria e Lepidodendron chegavam a medir de 20 a 30m. 
• Flora passou por um grande desenvolvimento 

Permiano                          
• Origem das coníferas, cicadófilas e ginkos                           • Desaparecimentos das florestas anteriores 
• Surgimento de plantas resistentes ao calor e a aridez.          • Clima quente e seco, vários desertos foram formados
• Surgimento das coníferas como a Walchia, cicas e Ginko      • Formação da Pangeia
• Maior extinção em massa.                                                  • Fim de 95% de todas as espécies animais.
• Muitas plantas desapareceram, mas logo foram substituídas. 

Jurássico 

Triássico             Florestas de gimnospermas e samambaias. 

Cretáceo 
• Angiospermas e muitos grupos de insetos aparecem, diversificam-se e tornam-se dominantes. 
• A África e a América do Sul se separam. 

Holoceno                 HOMEM
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criptógamas

fanerógamas

plantas 
terrestres

do grego 
cripto = escondido   

gama = gameta

do grego 
fanero = visível  
gama = gameta

briófitas

pteridófitas

gimnosperma

angiosperma

traqueófitas 
ou 

vasculares

Plantas que não
possuem vasos

condutores de seivas - 
Xilema e Floema

Plantas que possuem
vasos condutores de

seivas - 
Xilema e Floema

atraqueófitas 
ou 

avasculares

Plantas com órgãos reprodutores
pouco visíveis ou escondidos

Plantas com órgãos
reprodutores visíveis



Alga verde
 ancestral

Embrião protegido pela
planta mãe

Plantas com dois sexos

Vasos condutores
de seiva 

Sementes

Flores e frutos 

pteridófitasBriófitas gimnospermas Angiospermas

evolução das plantas terrestres



Musgos



O grupo das plantas avasculares, conhecidos popularmente como briófitas,
tem como representantes os musgos, as hepáticas e os antóceros. Esse grupo
não possuem tecidos de condução de água e nutrientes, o xilema e o floema,
presentes nas plantas vasculares. 

As briófitas são o grupo de plantas mais antigo entre os existentes. São
plantas desprovidas de tecidos especializados para condição de água, vivem
em locais úmidos onde obtém agua e nutrientes por absorção. 

A fecundação é dependente de água, uma vez que o gameta masculino, os
anterozoides nadam para atingir o gameta feminino, a oosfera. Diferente de
todos os outros grupos de plantas, a fase dominante de vida das briófitas é
o gametófito (haploide, n) e a fase passageira é o esporófito (diploide, 2n). 

Plantas avasculares - "Briófitas"





Plantas vasculares sem sementes  

As plantas vasculares sem sementes são conhecidas
popularmente como pteridófitas, possuem tecidos
condutores, xilema e floema, conquista evolutiva que
permitiu atingirem tamanhos maiores. 

Os principais representantes deste grupo são as
samambaias, as avencas, os chifre-de-veado, as
cavalinhas cos licopódios, as selaginelas e o Psilotum.

"Pteridófitas" 
do grego pteris = feto + phyton = planta 



Doryopteris Samambaia 



Na fase de reprodutiva as folhas férteis apresentam os soros, um conjunto de esporângios,
estruturas onde os esporos são produzidos por meiose. Os esporos quando liberados caem no
ambiente e germinam, dando origem a um gametófito, estrutura produtora de gametas.  

Já que anterozoide, gameta masculino flagelado, precisa nadar até o arquegônio, órgão sexual
feminino, onde se encontra a oosfera, gameta feminino, as pteridófitas dependem de água para
fecundação.

Folhas férteis apresentando soros



Cycas



Gimnospermas 

As Gimnospermas  (plantas com as sementes nuas), plantas vasculares que possuem sementes, são 
 em sua maioria arbóreas. As árvores são de grande porte e podem chegar até 100 metros. Elas
possuem raiz, caule, folhas, mas não possuem flores e frutos. As estruturas reprodutivas das
gimnospermas estão, quase sempre, reunidas nos estróbilos, que podem ser masculinos ou femininos.
Devido a forma de cone dos estróbilos, as gimnospermas também são conhecidas como coníferas. 

Os principais representantes desse grupo são os pinheiros, as cycas, os ciprestes, os cedros, as
sequoias, a ginkgo biloba, a araucária e o podocarpo. 

do grego, gymnos = nu + sperma = semente



do grego: angio = urna, vaso + sperma = semente

Angiosperma é o grupo de plantas em que
aparecem as flores e os frutos como novidade
evolutiva. As sementes são formadas dentro de um
ovário desenvolvido – o fruto. 

As angiospermas, ou plantas com flores, incluem
praticamente todas as plantas cultivadas. É o grupo
de maior difusão no mundo, dominando a vegetação
atual. 

Angiospermas 

 Alface





Flor de...

Chuchu mamão alface quiabo



acerola jiló algodão limão 

goiaba jabuticaba feijão azuki manga



Aula prática em grupo com contato direto e manuseio das plantas 

explorarando o tema  

Desenvolver a habilidade de observação
Identificar os critérios utilizados para a classificação das plantas 
Diferenciar os grupos com base nas características evolutivas e físicas
Relacionar as características como o habitat onde vivem.

Questão orientadora: Na escala evolutiva, como as plantas são classificadas?

Objetivos:

BNCC: (EF02CI04) Descrever as características de plantas (tamanho, forma, cor, fase da vida, local
onde se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que
vivem.



Recursos:
• Lápis e borracha
• Prancheta ou caderno para apoio
• Fichas de observação e Textos de auxilio na identificação 
• Exemplares de plantas dos quatro grandes grupos.
 
Procedimento
• A turma deverá ser dividida em quatro grupos. Cada grupo ficará, inicialmente, em uma das
bancadas. 
• Em cada bancada estarão expostos representantes dos grupos de plantas 
• Os grupos deverão percorrer por todas as bancadas, num rodízio, preenchendo as fichas de
observação em cada uma delas. 
• Após preenchimento das fichas, procure identificar os grupos utilizando os textos de
identificação. 

Atividade adaptada. SANTOS, D. Y. A. C.; CECCANTINI, G. Propostas para o ensino de botânica: curso para atualização de professores da
rede pública de ensino. São Paulo: Universidade de São Paulo, Fundo de Cultura Extensão: Instituto de Biociências, Departamento de
Botânica, 2004.  



Notas para o (a) professor (a): 
O preparo do material e do ambiente

Para melhor visualização e conservação das peças
botânicas, o ideal é que a coleta seja realizada no dia
da prática ou no máximo com um dia de antecedência.
 
Se na escola não houver laboratório ou espaço próprio
para realização esta atividade, forme bancadas unindo
as mesas da sala de aula. 

FICHA: IDENTIFICAÇÃO DOS GRANDES GRUPOS VEGETAIS







A morfologia das flores 
As flores são responsáveis pela
reprodução das Angiospermas 



As flores são formadas a partir de folhas
modificadas especializadas na reprodução
da espécie. Nas flores estão contidos os
órgãos reprodutores femininos, gineceu, e
masculinos, androceu. As flores que
apresentam os dois órgãos reprodutores no
mesmo indivíduo são conhecidas como
hermafroditas (ou monóicas). Já as flores
que apresentam órgão reprodutor com
apenas um sexo, ou masculino, ou feminino,
são chamadas dióicas.  

MORFOLOGIA é a parte da biologia que se dedica
ao estudo da forma e estrutura dos organismos.

as flores
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Os frutos, estrutura
característica das angiospermas,
são formados a partir do
desenvolvimento do ovário após
o processo de fecundação, 
 encontro entre o gameta
masculino, o grão de pólen, e o
gameta feminino, a oosfera. 

A principal função do fruto é a
proteção da semente que dará
origem a um novo indivíduo.



ovário 

fruto desenvolvimento 

semente



Aula prática em grupo com contato direto e manuseio das plantas 

explorarando o tema  

Questão prévia: Quais são as partes de uma flor e qual é a função de cada uma delas?

Objetivos
• Identificar as principais estruturas de uma flor completa

BNCC
(EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos
adaptativos e evolutivos.



Recursos 
• Folha de papel branco
• Fita adesiva
• Lápis ou caneta
• Lupa ou/e microscópio (utilizar água, lâmina e lamínula)
• Estilete, bisturi ou lâmina de barbear
• Prancha de identificação das partes florais
• Flores de hibisco, pata-de-vaca e/ou azaleia. 

Procedimento
1. A turma deverá ser dividida em grupos. Cada grupo receberá uma flor para trabalhar.
2. Observe a flor e identifique as partes externa, nomeando-as. Para isso, utilize o esquema da prancha para se
orientar. 
3. Lembre-se que existe uma diversidade grande de flores, por isso irá notar uma variações analisando outras
flores.
4. Identifique: o estigma, o estilete e o ovário (parte feminina) e a antera e o filete (parte masculina).
5. Com cuidado retirar as sépalas e as pétalas.



6. Com o auxílio de fita adesiva, fixe as partes retiradas na folha de papel, fazendo a identificação da estrutura
com lápis ou caneta.
7. Agora observe o androceu. O androceu é formado pelo conjunto de estames (antera + filete). 
8. Nas anteras estão os grãos de pólen. Utilize a lupa ou o microscópio para observá-lo. 
Obs: Para utilização do microscópio: Coloque uma gota de água sobre a lâmina de vidro, bater levemente os
estames sobre a água e cobrir com a lamínula.
9. Agora observe o gineceu. O gineceu é formado por um ou mais pistilos (estigma + estilete + ovário). 
10. Com o auxílio do estilete, faça um corte transversal na região do ovário. Observe os óvulos.
11. Agora faça um corte longitudinal no ovário. Observe como ele é conectado ao estigma.
12. Fixe as partes observadas na folha de papel. 
13. Se forem utilizadas flores diferentes por grupos, ao final, cada grupo poderá apresentar a flor  explorada
para o restante da turma.  

Atividade adaptada da Experimentoteca. http://experimentoteca.com/biologia/







A POLINIZAÇÃO
 E A

 ALIMENTAÇÃO HUMANA
A maioria das angiospermas necessita do processo de polinização para desenvolver
frutos e sementes. As principais polinizadoras e mais eficientes são as abelhas, porém
estão sofrendo um declínio populacional cada vez maior devido a vários fatores,
incluindo a utilização excessiva de agrotóxicos. 





A polinização é o processo que garante a produção de frutos, sementes e a reprodução de
diversas plantas, sendo um dos principais mecanismos de manutenção e promoção da
biodiversidade do planeta Terra. Para que ela ocorra, entram e ação os polinizadores, animais
como abelhas, vespas, borboletas, pássaros, pequenos mamíferos e morcegos responsáveis pela
transferência do pólen entre as flores masculinas e femininas. Em alguns casos, também o vento
e a chuva cumprem esse processo.
                     

A POLINIZAÇÃO

Mais de ¾ das espécies
utilizadas pelo homem

na produção de
alimentos dependem da
polinização para uma

produção de qualidade e
quantidade.

É preciso proteger os polinizadores!

Das espécies
conhecidas de plantas
com flores, cerca de
88% dependem, em
algum momento, de

animais polinizadores. 



Segundo a FAO, 85% das plantas com flores das
matas e florestas e 70% das culturas agrícolas,
dependem dos polinizadores. A polinização das
abelhas é fundamental para garantir a alta
produtividade e a qualidade dos frutos em diversas
culturas agrícolas.

"Sem Abelha, Sem Alimento": A importância das
abelhas na produção de alimentos
https://www.youtube.com/watch?v=BvGwLGmwOzE

Dica de vídeo

 SEM ABELHA, SEM ALIMENTO



Conservar áreas naturais.
Recuperar a vegetação nativa utilizando plantas que
atraem e mantêm os polinizadores.
Manter a vegetação nativa próxima à área de cultivo.
Manter plantas atrativas nas proximidades.
Manter e manejar as abelhas próximas às áreas de
cultivo.
Manter a matéria orgânica no solo para a criação de
ninhos.
Reduzir e, quando possível, eliminar o uso de
agrotóxicos.

Boas práticas para impulsionar a polinização

Fonte: Campanha Sem Abelha, Sem Alimento
https://www.semabelhasemalimento.com.br/







Questões prévias: O que é a polinização? Como ocorre a polinização? Algumas plantas
servem de alimentos para os animais. E os animais, têm alguma serventia para as plantas? 

Objetivos:
• Reconhecer a importância de diferentes grupos de animais no processo de polinização
• Conhecer diferentes tipos de plantas polinizadas por animais, em especial por abelhas 
• Entender o processo de polinização e reprodução das plantas e como nossa alimentação
depende dele.
• Avaliar o impacto da utilização de agrotóxicos na extinção das abelhas

BNCC 
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações,
podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.

Discussão
explorarando o tema  



Recursos: 
• Vídeo: Meio Ambiente por Inteiro - Sem Insetos e Morcegos o Mundo não Teria Comida 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_NO3RFPZCNY>.  25min.

Procedimento:
Após assistir ao filme e leitura do texto, iniciar uma discussão sobre o tema. 





“Sem floresta não tem água”

As florestas oferecem funções úteis ao ecossistema na
manutenção do abastecimento de água de boa qualidade. 



Os rios voadores são correntes de umidade originadas na floresta amazônica e chegam
até as regiões sudeste e sul do Brasil, levados pelas correntes atmosféricas.  

A umidade da evaporação do oceano Atlântico é levada pelos ventos caindo em forma de
chuva na Amazônia. A floresta retém essa água e pelo processo de evapotranspiração, as
árvores a  devolvem para a atmosfera. Esse vapor forma uma massa de água que se
desloca para as regiões sudeste e sul do país onde cai como chuvas, completando o ciclo
da água e abastecendo de água esses locais. 

Rios voadores



Imagem do filme: "Rios voadores: sem floresta não tem água" https://www.youtube.com/watch?v=0Mwo5PVB0ro



Questão prévia: Como as plantas atuam na manutenção da água no planeta?

Objetivos 
• Perceber a importância central das plantas para o ciclo da água
• Entender como funciona o ciclo hidrológico 
• Compreender o processo fisiológico da evapotranspiração e condução de água nas plantas
• Conhecer o fenômeno rios voadores e a importância da preservação 
• Construir argumentos relacionados à importância da Floresta Amazônica para o Brasil e para o mundo. 

BNCC:
(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção
do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. 

Experimento demonstrativo e Discussão 
explorarando o tema  



Filme: “Rios Voadores da Amazônia - sem floresta não tem água”, de
25 minutos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=0Mwo5PVB0ro
Uma planta pequena em um vaso 
Um saco de plástico transparente; barbante e água.

Escolha um vaso de planta ou uma planta no chão de pequeno
porte
Molhe bem a terra do vaso da planta
Envolva completamente a planta com o saco de plástico, fechando-o
com o barbante.
Coloque o vaso no sol e aguarde. 

Recursos: 

Experimento:

Durante a montagem do experimento, levante hipóteses sobre o que
poderá acontecer, quais são os possíveis resultados? 





A Fotossíntese 
e 

Aquecimento Global

A fotossíntese é sem dúvida o processo biológico mais importante da
Terra. Ao liberar oxigênio e consumir gás carbônico, ele transformou
o mundo no ambiente hospitaleiro que conhecemos hoje. 



Os fenômenos da Fotossíntese e do Aquecimento Global estão intimamente relacionados

Na história do planeta, durante o período Devoniano, há 415-360 milhões de anos, o surgimento e
evolução das plantas e a formação das grandes florestas foram responsáveis, por meio da
fotossíntese, por diminuir os níveis de CO2  (gás carbônico) em 90% criando um clima mais frio. 

Entretanto, na atualidade a quantidade de dióxido de carbono, gás carbônico (CO2) emitido na
atmosfera devido à queima de combustíveis fósseis, originados do petróleo, às atividades industriais
e humanas estão elevando, novamente, a concentração de CO2 no planeta. Essa elevação
intensificou o efeito estufa a níveis sem precedentes na história humana ocasionando o fenômeno
Aquecimento Global, o que trouxe consequências ambientais, econômicas, politicas e sociais para o
mundo.

As soluções para diminuir esse excesso do gás carbônico na atmosfera, o sequestro de carbono,
estão relacionados com a atividade fotossintética da vegetação terrestre e a dos fitoplânctons nos
oceanos.
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A Fotossíntese

Glicose 



Discutir sobre a importância deste tema para a tomada de decisões na vida humana e cidadã.
Sensibilizar e proporcionar a percepção da importância e do papel da fotossíntese em nossas
vidas e na ecologia global do planeta.
Entender o processo da fotossíntese, do efeito estufa, do Aquecimento Global e relacioná-los com
as questões ambientais atuais.  
Compreender a inter-relação entre a fotossíntese, a queima e a derrubada de árvores, os
combustíveis fósseis, o movimento de carbono no planeta e as ações humanas que contribuem
para agrava e amenizar o aquecimento global. 

Questão prévia: O que a fotossíntese tem haver com o aquecimento global?

Objetivos

Exposição dialogada em roda

explorarando o tema  



BNCC:
(EF02CI05) Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas em
geral.
(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o
desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento
artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) selecionar e implementar
propostas para a reversão ou controle desse quadro.
(EM13CNT105) [...] interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre os
ciclos, biogeoquímicos para promover ações individuais e/ou coletivas que minimizem consequências
nocivas à vida.

Recursos 
• Quadro Branco e Pincel 



Inicie discutindo com os estudantes a importância de aprender e entender a fotossíntese
relacionada ao aquecimento global para a tomada de decisões conscientes e atuação como
cidadãos, perante um cenário de mudanças climáticas que podem acarretar sérias
consequências para à vida humana. 

Após proponha uma tempestade de ideias e anote as ideias e/ou conceitos no quadro.
Exponha o tema dialogando com os estudantes a partir das ideias apresentadas. 

Conceitos importantes e necessários na abordagem do tema: ciclo do carbono, o CO2 (gás
carbônico), o efeito estufa, o aquecimento global, o processo da fotossíntese, o sequestro de
carbono, recursos energéticos e as ações humanas que contribuem para agravar e amenizar o
aquecimento global. 

Nota para o Professor: A abordagem do tema 
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