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RESUMO 

 

 

Este produto educacional é constituído por uma sequência didática interdisciplinar e 

contextualizada, que articula o ensino de botânica ao utilizar Gallesia integrifolia como tema 

central. Esta proposta é voltada para os professores e coordenadores pedagógicos, especialmente 

os que atuam no município de Paudalho – PE, tendo emergido da análise de inúmeras 

possibilidades de abordagem interdisciplinar da Pau d’alho e suas possíveis contribuições para os 

estudantes do município de Paudalho – PE. O produto visa auxiliar na formação continuada dos 

docentes, a partir do desenvolvimento de uma sequência didática que envolve procedimentos 

teóricos e práticos. Com este propósito, busca apresentar a proposta de trabalho para os professores, 

a fim de colaborar com o processo de ensino e possibilitar uma aprendizagem ativa e 

multidimensional. 

 

Palavras-chave: Gallesia integrifolia. Interdisciplinaridade. Metodologias ativas. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Considerando os objetivos da educação, que se referem à formação para a cidadania e para 

a compreensão dos fenômenos naturais e sociais, percebemos o quanto a interdisciplinaridade 

contribui para a capacidade do aluno em entender e questionar o mundo à sua volta. É por meio da 

ação interdisciplinar que é possível ampliar a visão de mundo dos alunos, auxiliando-os no 

processo de construção de teias que possibilitam estabelecer relações entre os saberes teóricos e os 

práticos, o complexo com o cotidiano, ou seja, uma aprendizagem espacial do macrocosmo social. 

Para Morin (1998), o ponto principal não está em desvalorizar o ensino disciplinar, mas em não 

vê-lo como única forma de ensinar e de aprender sobre os saberes escolares, buscando interligá-los 

e conectá-los. 

Atualmente, as práticas pedagógicas executadas pelos professores da educação básica são, 

cada vez mais, confrontadas com exigências de estudantes que vivem em um mundo onde o viés 

praticista e urgente da vida, permeado pelos recursos da tecnologia e da informação, norteia o 

conteúdo e a forma de ensinar. Neste contexto, a escola e o professor se veem na incumbência 

permanente de criar estratégias capazes de equilibrar as diferenças entre a expectativa do aluno e 

o histórico canonismo em sala de aula, procurando minimizar o fosso que se forma entre estes dois 

ambientes. A vida no mundo cotidiano tem gerado a necessidade do professor e da escola 

reavaliarem as práticas pedagógicas, com vistas a um efetivo protagonismo do estudante. Em 

virtude disso, apostamos na interdisciplinaridade como forma de executar um ensino que tenha 

como foco o desenvolvimento de competências gerais que articulem os saberes das diferentes áreas 

do conhecimento humano, com o intuito de mostrar aos alunos relações de dependência entre a 

vida comum e os saberes escolares. 

Considerando a interdisciplinaridade e a contextualização como pilares estruturantes da 

prática pedagógica, acreditamos que o ensino e a aprendizagem baseados nestes pilares 

possibilitem “[…] assegurar a transversalidade do conhecimento de diferentes disciplinas e eixos 

temáticos, perpassando todo o currículo e propiciando a interlocução entre os saberes e os 

diferentes campos do conhecimento” (BRASIL, 2013, p. 34), auxiliando na construção do 

conhecimento em sua totalidade. De acordo com as Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação 

Básica (BRASIL, 2013, p. 154): 
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[…] as propostas pedagógicas devem ser orientadas por competências básicas, conteúdos 

e formas de tratamento dos conteúdos previstos pelas finalidades do Ensino Médio. Os 

princípios pedagógicos da identidade, diversidade e autonomia, da interdisciplinaridade e 

da contextualização são adotados como estruturadores dos currículos. 

 

Cabe destacar que a reestruturação curricular também é proposta na Base Nacional 

Curricular Comum – BNCC, prevista na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB. Na BNCC, 

a contextualização e a interdisciplinaridade são apresentadas como eixos básicos para uma 

formação escolar comprometida com o social. Não obstante, nos parece que a prática 

interdisciplinar ainda é considerada por muitos professores como um desafio, por estar relacionada 

ao processo metodológico e este, como declara Fazenda (2001), ser regido por uma tríplice 

dimensão: sentido, intencionalidade e funcionalidade. Pesquisas realizadas por Fazenda (2008; 

2015) revelam que o perfil do professor que atua interdisciplinarmente, ao pretender usar novas 

técnicas e procedimentos de ensino, analisa e dosa esta prática de maneira que a aula proporcione 

uma troca produtiva com a vida dos estudantes, levando em consideração as interações que são 

constitutivas deles. Para isso, o professor, primeiramente, em sua posição mediadora, precisa se 

apropriar das relações conceituais que sua área de formação estabelece com outras ciências, para 

que construa, ele próprio, uma base que o permita ligar os diversos fios da complexa teia de relações 

sociais e naturais, propondo o questionamento, a resolução de problemas e, assim, estimulando a 

capacidade crítica e reflexiva dos estudantes. 

Desenvolver um ensino que estimule a pesquisa e a construção de um saber científico torna-

se um processo enriquecedor capaz de criar estratégias que possibilitem o aumento da capacidade 

profissional do professor, assim como o processo formativo do estudante, em que o potencial de 

ensino é contínuo e de maior importância que a aprendizagem. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), na área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, consideram a necessidade de se estruturar os conteúdos de ensino na forma de "eixos 

integradores", a partir dos quais é possível relacionar os saberes das ciências com a realidade 

escolar (BRASIL, 2002). Essa é uma perspectiva que pode incentivar os professores no processo 

de maneira interdisciplinar ao ensinar. 

No caso da nossa experiência de pesquisa, a possibilidade de realizar uma sequência de 

aulas, visando um ensino interdisciplinar com a Gallesia integrifolia, nos possibilitará perceber 

que ela (Gallesia integrifolia) se constituiu em um eixo integrador para as aulas de Biologia. No 

que se refere, especificamente, às propriedades da espécie, ela contribuirá sobremaneira em nossas 
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aulas, para mostrar sua aplicabilidade prática com a identificação de compostos fotoquímicos, 

reconhecimento como fármaco natural, testes antimicrobianos, além de sua aplicabilidade 

econômica, ambiental e histórica. Nosso intuito será contribuir, sobretudo, para o processo de 

aprendizagem respeitando os saberes dos estudantes e a integração deles com os saberes de outras 

áreas do conhecimento. Isso, segundo Fazenda (2003), requer a necessária profunda e ampla 

pesquisa, que visa potencializar um determinado fenômeno do conhecimento. 

Acreditamos que uma prática baseada na interdisciplinaridade, contemplando aspectos 

regionais, contribui para que os estudantes desenvolvam uma visão sistêmica da realidade em que 

vivem, possibilitando que percebam a relação de interdependência entre o que aprendem na escola 

com o que vivenciam (PERNAMBUCO, 2013b). A proposta interdisciplinar de aulas por meio da 

sequência didática, terá como perspectiva fazer o estudante rememorar seus saberes, incluindo os 

populares, sem que sejam sobrepostos aos saberes científicos, mas sendo tratados de maneira 

integrada, propondo uma aprendizagem com significados diante da sua realidade cotidiana, 

conforme considera Freire (1987). 

Com esta perspectiva, apresentaremos um produto derivado da nossa pesquisa, que se 

constitui em uma sequência didática interdisciplinar que utiliza a Gallesia integrifolia como 

princípio norteador na articulação de diferentes áreas de conhecimento. O produto consistirá em 

um modelo de sequência de aulas com vistas a contribuir com os professores na elaboração de 

estratégias para o desenvolvimento de atividades e práticas pedagógicas interdisciplinares, 

especialmente para aqueles que atuam nas escolas do município de Paudalho – PE. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar e propor aos professores, especialmente do município de Paudalho – PE, a 

elaboração de uma sequência de aulas sobre o ensino de Biologia, na perspectiva interdisciplinar, 

nucleada por um aspecto particular de botânica que se refere à Gallesia integrifolia, conhecida 

popularmente com Pau d’alho, no sentido de oferecer uma contribuição para a realização de aulas 

e práticas pedagógicas interdisciplinares. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 

 Contribuir com os docentes da educação básica na elaboração de aulas e práticas 

pedagógicas interdisciplinares e contextualizadas, com o uso de temas ou aspectos 

norteadores; 

 Oferecer um modelo de elaboração de aulas interdisciplinares, com tema nucleador, aos 

docentes. 

 

3 PÚBLICO-ALVO 

 

Docentes da educação básica, em particular aqueles que atuam em escolas do município de 

Paudalho – PE. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Esta proposta traz em si um direcionamento científico peculiar, ao envolver a conexão entre 

questões didático-metodológicas e a abordagem de assuntos relacionados com a identidade social 

de cidadãos do município de Paudalho, no estado de Pernambuco. Com a elaboração e 

desenvolvimento de práticas pedagógicas, realizamos uma sequência de aulas, visando estabelecer 

uma articulação do ensino de botânica, por meio da espécie Gallesia integrifolia como tema central, 

e outras áreas do conhecimento, em uma perspectiva interdisciplinar e contextualizada. 

As estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas neste produto buscaram atender, 

conforme sugere Zabala (1998), os conteúdos conceituais (dados concretos, conhecimento de fato), 

procedimentais (técnicas, habilidades, estratégias) e atitudinais (valores, atitudes e normas). Ainda 

sobre isso, o autor afirma que é importante ter em mente sempre duas perguntas: “Para que educar? 

Para que ensinar?” (ZABALA, 1998, p. 21). Tais questionamentos auxiliam na construção de um 

trabalho reflexivo, voltado para um propósito da prática de ensino. 

Propomos o uso de mapa mental, por ser um recurso que permite uma expressão livre, em 

que o estudante pode transcrever um compilado daquilo que aprendeu anteriormente, de maneira a 

se utilizar da escrita e da imagem para apresentar suas interpretações (RICHTER, 2011). Neste 

sentido, é possível afirmar que cada mapa apresenta uma “Identidade mental”, ou seja, uma forma 

própria e individual de expressar as relações que o sujeito faz diante de um tema central. Tony 
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Buzan (1996) afirma que os mapas mentais são construídos por processos associativos de 

pensamentos, que vêm de um tema central ou que possam se conectar com ele. 

Sobre a sequência didática, ela é formada por quatro aulas, sendo uma aula destinada à 

diagnose e as demais para seu desenvolvimento. Ela será descrita em etapas, evidenciando as 

possíveis estratégias e recursos didáticos utilizados. É importante ressaltar que a sequência didática 

que apresentamos é apenas uma proposta para inspirar os professores na construção de outras que 

sejam interdisciplinares e contextualizadas. 

 

4.1 Sequência Didática 

 

Uma sequência didática é configurada como um conjunto de ações que são trabalhadas 

passo a passo, seguindo etapas, com o objetivo de abordar um determinado tema (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). As sequências didáticas se tornam bastante úteis na prática 

de ensino, por auxiliarem de forma gradual o trabalho em sala de aula, permitindo ao professor, 

além de organização, perceber se é possível caminhar nas etapas da sequência, mediante o objetivo 

a ser atingido pelos estudantes. 

Para a construção de uma sequência didática, é exigido do professor um planejamento bem 

definido para a construção das etapas a serem seguidas. Durante a definição destas etapas, faz-se 

necessário levar em conta as temáticas ou assuntos a serem trabalhados, as estratégias didáticas 

que melhor se encaixem na proposta de cada uma das etapas, bem como as situações de materiais 

e estrutura necessária. 

Em nosso caso, trataremos de uma sequência didática interdisciplinar e contextualizada, 

que, segundo Coutinho (2016), não deve se restringir à disciplina ou conteúdo, mas ser apresentada 

como fenômeno complexo, enredado em tramas, abolindo fronteiras entre o que é científico, social, 

econômico e político, em favor de um olhar de totalidade sobre os problemas e situações. 

A sequência didática que construímos foi estabelecida e alinhada ao enfoque da Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente (CTSA) e ao ensino por investigação. Ela associa áreas 

de conhecimento em uma perspectiva interdisciplinar, conforme representado na Figura 1, 

conectando saberes implícitos, como a microbiologia, ao abordar a capacidade antimicrobiana e 

sua aplicabilidade no tratamento de úlceras gástricas; e o bioma, ao qual a planta está inserida. 

Desta forma, tentamos estimular o reconhecimento da responsabilidade social na preservação 
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ambiental, bem como na economia, em que partes da espécie podem ser usadas na confecção de 

cadeiras e caixotes. 

 

Figura 1 – Diagrama representativo da interdisciplinaridade entre os temas abordados 

 
Fonte: a autora (2019). 

 

4.1.1 Primeiro momento: diagnose 

 

 Que espécie é essa? 

 

O objetivo deste primeiro momento é a realização de uma atividade diagnóstica. Utilizando 

um exemplar da Gallesia integrifolia em sala, solicita-se aos alunos que a observem e a 

identifiquem. Em seguida, solicita-se que eles construam um mapa mental. O mapa mental é 

solicitado para análise inicial das relações que eles conseguem estabelecer com a espécie vegetal e 

outros assuntos. É importante que não haja interferência do professor a respeito da planta, nem 

mesmo sugestão de relações entre áreas que poderiam ser feitas, deixando-os livres para a 

produção. 
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4.1.2 Segundo momento: sequência didática – aula 01 

 

 Uma Viagem Histórico-Geográfica na minha Paudalho – PE 

 

A primeira aula objetiva realizar um resgate da relação histórica da espécie Gallesia 

integrifolia com o município de Paudalho – PE, como também reconhecer a relação da espécie no 

bioma ao qual ela está inserida. Para isso, faz-se necessário abordar aspectos como: 

• A presença de Gallesia integrifolia às margens do Rio Capibaribe durante seu povoamento; 

• Odor de alho que é exalado pela espécie; 

• Levantamento de informações da geografia física do município, como localização, 

extensão, limites, clima, população e outros; 

• Levantar a temática que envolve as relações ecológicas com a fauna e com a flora, além de 

questões relacionadas à preservação ambiental. 

Considerando os princípios de ensino por investigação, torna-se indispensável que a 

abordagem destes aspectos promova a discussão e a argumentação. Ou seja, é necessário estimular 

o estudante a refletir e compartilhar o seu conhecimento. Diante disso, propomos a provocação 

com perguntas-chave, dando um passo para a desconstrução da passividade deles na construção do 

conhecimento. Nesta primeira aula, os possíveis questionamentos são: 

• Como se fundou o povoado de Paudalho – PE? 

• Qual a origem do cheiro de alho na planta? 

• Qual a localização e com quais municípios Paudalho faz divisa? 

É importante que o professor 

oriente os estudantes a respeito de como se constrói um mapa mental, com as informações básicas 

necessárias. São elas: 

 → A folha em branco deve ser posicionada horizontalmente, pois permite expandir os registros em todas 

as direções e de forma espontânea; 

 → No centro da folha, deve ser colocado tema/assunto norteador; 

 → A partir do tema, devem ser feitas setas livres, as quais direcionam os registros; 

 → Os registros devem ser feitos por palavras-chave ou desenhos-chave, eles permitem a ampliação de 

relações, coisa que não ocorreria se fossem usadas frases (BUZAN, 2005). 
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• Paudalho possui distritos? Quais são? 

• Quais são as características do bioma ao qual a Gallesia integrifolia pertence? 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: AULA 1 – UMA VIAGEM HISTÓRICO-GEOGRÁFICA NA MINHA PAUDALHO-PE 

Conteúdo Tempo/aula Estratégia didática Competências requeridas Procedimentos 

avaliativos 

Recursos 

utilizados 

História do 

município de 
Paudalho-PE. 

50 min/1 aula 

• Utilização de questionamentos relacionados 

à colonização das terras que correspondem 
ao município, para iniciar a discussão sobre 

a história do mesmo, como, por exemplo, 

“Como Paudalho-PE foi construída?”, “Por 
que utilizaram o nome dessa planta para 

nomear a cidade?”, “Quem poderia falar um 

pouco sobre a história de Paudalho-PE?” 

• Leitura do Cap.01 do livro “Paudalho – 

Terra dos Engenhos” (ARAUJO, 1990), de 
título “Paudalho – Origem do nome” (p. 25-

26) 

• Exposição, por projeção, de imagens antigas 

dos bairros, espaços e momentos 

importantes do município, para a realização 

de um paralelo da história do mesmo, 
abordada inicialmente 

• Promover a compreensão da 
relevância histórica da Gallesia 

integrifolia para o município de 

Paudalho-PE 
• Proporcionar a compreensão de 

aspectos referentes à ~identificação 
histórica do município 

• Promover uma visão de 

responsabilidade diante dos 

patrimônios que compõe a sua 

cidade. 

Avaliação realizada 

durante a aula através 
da interação e 

respostas dadas aos 

questionamentos 
propostos. 

• Datashow 

• Livro: ARAÚJO, 

S. S. Paudalho – 

Terra dos 
Engenhos. 

Recife: Avellar, 

1990, 213 p. 

Geografia 

física do 
município de 

Paudalho-PE. 

50 min/1 aula 

• Solicitar que os estudantes listem no caderno 

pontos da geografia física do município 

(extensão territórial, limites, populaçãp, 

clima etc.) 

• Com auxílio de um mapa, por projeção, 

identificar o município e refazer uma 

comparação com as informações listadas 
inicialmente 

• Exposição de dados oficiais da geografia 

física de Paudalho-PE. 

• Promover a construção de seu 

conhecimento, através do 

levantamento de informações da 

geografia física do município de 
Paudalho-PE, das quais o estudante 

vivencia em seu cotidiano 

• Propor o alinhamento de 

informações sobre a geografia do 

município, através da comparação 

de dados adquiridos por fontes 
oficiais. 

• Datashow 

Bioma 

• Utilização de uma imagem de Gallesia 

integrifolia, às margens do Rio Capibaribe, 

como base para o levantamento coletivo dos 
pontos que caracterizam o seu bioma 

• Levantar discussão sobre aspectos 

referentes a relações ecológicas da espécie 

com a fauna e a flora, além de questões 

relacionadas à preservação ambiental. 

• Promover a capacidade de análise e 

investigação científica em 

ambientes cotidianos. 

• Promover a responsabilidade 

ecológica, através de aspectos 

trabalhados na Educação 

Ambiental. 

Fonte: a autora (2019). 
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4.1.3 Terceiro momento: sequência didática – aula 02 

 

 A identidade da Gallesia integrifolia 

 

 Os objetivos desta segunda aula estão ligados ao aprofundamento de temáticas relacionadas 

ao conhecimento botânico e sua integração com aspectos químicos da espécie. Para isso, faz-se 

necessário abordar aspectos como: 

• Características e função da folha, caule, semente e folhas. 

• Fotossíntese. 

• Substâncias fitoquímicas. 

• Potencialidades fitoterápicas da espécie. 

• O odor de alho exalado pela espécie e seu poder inseticida. 

• Questionamentos possíveis. 

• Se todas as plantas fossem eliminadas, o que aconteceria? 

• No que corresponde à fotossíntese? 

• Quais as principais diferenças entre a célula vegetal e a animal? 

• A Pau d’alho faz parte de qual grupo de plantas? Ela possui frutos? 

• As plantas curam? Que substâncias são essas? 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: AULA 2 – A IDENTIDADE DA Gallesia integrifolia 

Conteúdo Tempo/aula Estratégia didática Competências requeridas Procedimentos 

avaliativos 

Recursos 

utilizados 

Célula Vegetal 

1h 40min/ 

2 aulas 

• Construção (em grupo) de lâmina para 

análise da célula vegetal em microscópio, 
utilizando a folha de Gallesia integrifolia 

(Apêndice 02) 

• Realizar questionamentos comparativo 

entre a célula vegetal e a célula animal; 

• Discutir as organelas da célula vegetal e 

suas funções. 

• Promover o contato direto com 

técnica de produção de lâmina e 
microscópio, por meio do 

manuseio e observação dos 

mesmos 

• Desenvolver a capacidade de 

diferenciar as estruturas e funções 
das organelas de cada tipo de 

célula. 

Avaliação realizada 

durante a aula através 

da interação e 
respostas dadas aos 

questionamentos 

propostos 
 

• Microscópio 

• Bisturi 

• Lâmina de vidro 

• Azul de metileno 

Tecido Vegetal 

• Em grupo identificar as funções dos 

tecidos e das estruturas anexas. 

• Compreender a função de cada 

estrutura do tecido vegetal e seus 

anexos, promovendo a comparação 

de espécies em diferentes biomas. 

• Celular 

Fitoquímica 1 

• Questionar sobre as propriedades 

fitoterápicas das plantas, se é verdade ou 

mito, como, por exemplo: "As plantas 
curam?", "É verdade que o chá feito de 

folhas ou flores possuem propriedade 

terapêutica?" 

• Solicitar que os estudantes pesquisem na 

internet, usando os seus celulares, as 
substâncias fitoquímicas das plantas 

• Após a pesquisa, discutir as informações 

encontradas, listando no quadro branco as 
principais características química e de 

atuação biológica das substâncias em 

estudo pesquisadas pelos estudantes. 

• Propor a reflexão acerca das 

informações de cunho popular e 

científico pré-existentes. 

• Realizar a otimização do uso da 

internet nos aparelhos móveis 
presentes no cotidiano escolar. 

• Promover através da pesquisa o 

conhecimento das substâncias 
fitoquímicas das plantas e o 

reconhecimento das suas 

propriedades fitoterápicas. 

Fonte: a autora (2019). 

 



15 

 

 

4.1.4 Quarto momento: sequência didática – aula 03 

 

 Qual a propriedade bioquímica da Gallesia integrifolia? 

 

Os objetivos desta terceira aula é relacionar teoria e prática, com demonstrações que 

possivelmente devem ser realizadas no laboratório. Nestas demonstrações, propõe-se abordar a 

extração dos extratos brutos das plantas, bem como a aplicação desses em testes antimicrobianos. 

Para tanto, faz-se necessário abordar aspectos como: 

• Vidrarias básicas de um laboratório de química, bem como seus cuidados; 

• Os extratos brutos de uma planta e sua extração; 

• Testes antimicrobianos; 

• Resultados antimicrobianos utilizando extratos brutos de Gallesia integrifolia. 

Questionamentos possíveis: 

• Por que quando os médicos receitam algum antibiótico afirmam que mesmo que os 

sintomas sejam eliminados é preciso continuar utilizando o antibiótico pela quantidade de 

dias indicado? 

• Qual a diferença entre bactérias gram-positivas e gram-negativas? 

• Qual a função dos meios de cultura? 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: AULA 3 – QUAL A PROPRIEDADE BIOQUÍMICA DA Gallesia integrifolia? 

Conteúdo Tempo/aula Estratégia didática Competências requeridas Procedimentos 

avaliativos 

Recursos 

utilizados 

.Fitoquímica 2 

1h 40min/ 

2 aulas 

 

• Demonstrar o procedimento de extração 
dos extratos brutos da madeira de 

Gallesia integrifolia utilizando 

ciclohexano, acetato de etila e etanol 
• Explanar, com auxílio de projeção, o teste 

fitoquímico descrito por Costa (1982). 

• Promover o contato direto com 

técnicas de extração de substâncias 
fitoquímicas 

• Compreender o uso de substâncias 

de polaridades diferentes 

• Conhecer como são feitos os testes 

fitoquímicos. Avaliação realizada 

durante a aula 

através da interação 

e respostas dadas 

aos questionamentos 
propostos 

 

• Madeira de 
Gallesia 

integrifolia em pó 
• 500ml de 

ciclohexano, 500ml 

acetato de etila e 
500ml etanol 

• Três (03) balões de 

fundo chato 

• Datashow. 

.Microbiologia 

• Demonstrar como é realizado um teste 

antimicrobiano utilizando substâncias 

extraídas das plantas 

• Expor as imagens dos resultados 
antimicrobianos realizados com os 

extratos brutos de Gallesia integrifolia e 

bactérias gram-positivas e gram-
negativas. 

• Promover o contato indireto com 

testes antibacterianos e extratos 

brutos de plantas 

• Identificar e compreender os 

resultados de testes 

antimicrobianos, na formação de 
halos de inibição. 

• Placa de petri com 

meio de cultura 
(caldo de carne e 

gelatina sem sabor) 

• Ponteira 

• Swab 

• Papel de filtro 

• Datashow. 

Fonte: a autora (2019). 
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4.1.5 Quinto momento: sequência didática – aula 04 

 

 Vamos construir um novo mapa mental? 

 

Este último momento é direcionado à construção de outro mapa mental, a fim de identificar 

as contribuições diante da intervenção didática realizada. Faz-se necessário relembrar novamente 

as informações básicas para a construção de um mapa mental. Acreditamos que, embora seja 

proposto o recurso do mapa mental ou outra forma de avaliação, a avaliação deve acontecer durante 

todo o processo. 
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Apêndice 1 – Pôster 
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Apêndice 2 – Roteiro de Aula Prática 

 

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA 

 

ASSUNTO: Montagem de lâmina com tecido vegetal – Epiderme da Gallesia integrifolia 

 

INTRODUÇÃO: 

O estudo dos tecidos (histologia) e das células (citologia) vegetais depende da observação, em 

microscópio de luz, de cortes que são aderidos a lâminas de vidro. Para que os materiais sejam 

observados em detalhamento, alguns procedimentos básicos precisam ser aplicados, como, por 

exemplo, coleta do material vegetal, realização de cortes do material e fixação. 

 

OBJETIVOS: 

O objetivo geral da aula prática é proporcionar ao estudante a oportunidade de contato com alguns 

materiais e técnicas de laboratório e a possibilidade de analisar e identificar as principais estruturas 

morfológicas do tecido vegetal. 

 

Os objetivos específicos visam possibilitar aos estudantes: 

• aprender métodos de coleta, cortes e fixação de tecido vegetal; 

• identificar e diferenciar as estruturas morfológicas do tecido vegetal, a fim de diferenciar 

aquelas que são do conhecimento dos estudantes; 

• identificar a organização celular e os tipos de células da epiderme, através da visualização dos 

tecidos; 

• manusear e observar tais estruturas através do microscópio de luz. 

 

MATERIAL UTILIZADO: 

- Microscópio óptico; 

- Lâminas; 

- Lamínulas; 

- Bisturi; 

- Água destilada; 

- Vidro de Relógio. 

 

ROTEIRO: 

A aula prática será realizada no período da manhã, no laboratório de Química. Os estudantes serão 

dispostos em grupos de, no máximo, quatro (04) integrantes. 

 

7:00-7:30 – Introdução geral, apresentação da prática e divisão dos grupos de estudantes, bem como 

dos materiais a ser utilizados. 

7:30-8:00 – Realização do corte vegetal e montagem da lâmina.  

8:00-8:15 – Observação da lâmina em microscópio. 

8:15-8:40 – Discussão e solução dos questionamentos apresentados. 

 

QUESTIONAMENTOS SUGERIDOS: 

- Quais estruturas foram possíveis identificar? 

- Quais as principais diferenças entre uma célula vegetal e uma animal? 

- O que são os estômatos? 

 
 


