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“Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, 

ensine”. 

Romanos 12: 7



RESUMO 

 

A cada dia é mais perceptível a necessidade de uma transformação na forma de 
ensinar. O ensino não tem acompanhado as mudanças e necessidades da 
sociedade atual. Essa é a realidade de muitos países e não deixa de ser diferente no 
Brasil. A Botânica, apesar de ser um dos mais antigos, estruturados e relevantes 
campos das Ciências Biológicas tem sido trabalhada de forma monótona e 
superficial nas salas de aula, gerando aversão e dificuldade de aprendizagem nos 
estudantes. Os portfólios, apesar de serem oriundos do campo das artes têm 
demonstrado ser um instrumento útil na área da Educação por possibilitarem a 
comprovação de trabalhos e capacidades criadoras e artísticas individuais. Diante 
disso, este estudo propõe-se a apresentar uma proposta metodológica para a 
construção de portfólios no campo da botânica no ensino médio, partindo de uma 
pesquisa bibliográfica, principalmente no que trata ao ensino de Botânica e às 
estratégias pedagógicas inovadoras para essa área e culminando com a elaboração 
de uma sequência de dez ações planejadas, que partem desde a apresentação da 
atividade à turma e escolha do material a ser utilizado durante o desenvolvimento da 
mesma até uma forma de avaliação do próprio material construído e exposição do 
mesmo. A proposta metodológica vai ao encontro do que é proposto em 
metodologias ativas e também com os parâmetros mais atuais em educação. As 
ações propostas são de fácil desenvolvimento e adaptação à realidade escolar 
brasileira e também a outros níveis e modalidades de ensino do qual é proposta, 
podendo promover motivação, raciocínio, interesse, envolvimento e aprendizagem 
de forma prazerosa, sendo assim, capaz de proporcionar mudanças significativas na 
forma de ensinar e aprender. 
 
 
Palavras-chaves: Proposta metodológica. Ensino de Botânica. Portfólios.  
 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Every day the need for a transformation in the way of teaching is more noticeable. 
Education has not kept pace with the changes and needs of today's society. This is 
the reality of many countries and it is still different in Brazil. Botany, despite being 
one of the oldest, structured and relevant fields of Biological Sciences, has been 
worked in a monotonous and superficial way in the classrooms, generating aversion 
and learning difficulties in students. The portfolios, despite coming from the field of 
the arts, have proven to be a useful instrument in the field of Education as they 
enable the proof of individual creative and artistic works and skills. Therefore, this 
study proposes to present a methodological proposal for the construction of portfolios 
in the field of botany in high school, starting from a bibliographic research, mainly 
with regard to the teaching of Botany and innovative pedagogical strategies for this 
area and culminating with the elaboration of a sequence of ten planned actions, 
which start from the presentation of the activity to the class and the choice of material 
to be used during the development of the activity to a way of evaluating the material 
itself and displaying it. The methodological proposal is in line with what is proposed in 
active methodologies and also with the most current parameters in education. The 
proposed actions are easy to develop and adapt to the Brazilian school reality and 
also to other levels and modalities of teaching of which it is proposed, being able to 
promote motivation, reasoning, interest, involvement and learning in a pleasant way, 
thus being able to provide significant changes in the way of teaching and learning. 
 
 
Keywords: Methodological proposal. Botany teaching. Portfolio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Piletti (2006), partindo do sentido etimológico da palavra 

ensinar (do latim signare) que significa colocar dentro, gravar no espírito, o conceito 

de ensinar, nada mais é que gravar as ideias (conteúdos) na cabeça do aluno. 

 Ainda, segundo Piletti (2006), a partir do conceito etimológico da palavra 

ensinar foi que surgiu a abordagem tradicional de ensino, na qual o estudante 

comporta-se como um mero expectador, um receptor de informações e o professor 

como um transmissor de conteúdo, dotado de toda autoridade e sabedoria. 

Características predominantes na Pedagogia Tradicional que segue uma 

metodologia de exposição dos conteúdos pelo professor e o aluno mantêm-se na 

passividade, apenas recebendo as informações expostas.  

 Isso advém, principalmente, da implantação da educação formal no Brasil, a 

educação jesuítica, pelo qual o ensino era baseado na tradição religiosa (ARANHA, 

1996). Mediante isso, percebe-se que os alunos saem das instituições de ensino, na 

maioria das vezes, com conhecimentos e argumentos superficiais e sem saber 

aplicar os conhecimentos adquiridos em situações cotidianas. 

 É perceptível na maioria das salas de aulas brasileiras que toda aula 

acontece da mesma forma, fato que se repete há anos. Os alunos estão cansados 

de todo dia ver a mesma aula e essa repetição não é boa para o perfil das escolas 

de um país (OLIVEIRA, 2012). Também não se pode negar a interferência de outros 

aspectos como a falta de disponibilidade de recursos para a realização de atividades 

alternativas, falta de apoio ao professor em muitas escolas, desvalorização 

profissional e, em alguns casos, desinteresse desses profissionais, dentre outros 

fatores que interferem diretamente no processo de ensino e aprendizagem.  

 Há tempos é evidente que a abordagem tradicional de ensinar, por si só, não 

garante a efetividade da aprendizagem. Ainda mais quando, a todo o momento, 

ocorrem avanços tecnológicos e o surgimento de novas teorias que defendem 

metodologias cada vez mais ativas, nas quais o aluno passa a construir seu próprio 

conhecimento e o professor atua como mediador nesse processo. 

 Porém, o ensino de modo geral, enfatizando as Ciências Biológicas, ainda se 

organiza de modo a privilegiar o estudo de conceitos de forma teórica e adotam 

metodologias nesse campo do conhecimento que tornam o aprendizado ineficiente. 

Segundo Silva et al (2012), o ensino de Biologia não se restringe apenas à 
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transmissão de informações relacionadas aos seres vivos, mas também propõe o 

conhecimento de como este indivíduo se insere no meio em que vive. 

 Quando se trata da Botânica, uma área de grande abrangência e importância 

dentro das Ciências Biológicas, baseando-se em autores como Soares (2016) que 

aponta a forma de condução dessa área como historicamente expositiva, 

considerando experiências profissionais diretas que revelam dificuldades na 

aprendizagem desse campo da Biologia pelos estudantes e, também, pensando na 

realidade da maioria das escolas brasileiras que geralmente não dispõem de 

grandes recursos é perceptível a necessidade da implantação de novas 

metodologias para facilitar a aprendizagem nessa área do conhecimento. 

 Conforme Bacich e Moran (2018) é preciso adotar metodologias pelas quais 

os estudantes se envolvam cada vez mais nas atividades, podendo tomar decisões 

e avaliar resultados, ou seja, sendo ativos no processo de ensino-aprendizagem. 

Dentre essas metodologias, encontra-se no uso de portfólios uma estratégia de 

ensino ativo que oferece ferramentas ao aluno para construção do seu próprio 

conhecimento. 

 Para tanto, esta pesquisa tem como objetivo geral apresentar uma proposta 

de metodologia através de uma sequência de ações e/ ou atividades para a 

produção e análise de portfólios no campo da Botânica no Nível Médio de ensino 

público e como objetivos específicos: analisar os principais pontos e aspectos que 

levassem à necessidade da elaboração de uma proposta metodológica facilitadora 

do ensino da Botânica; determinar o subcampo da Botânica a ser utilizado para 

desenvolvimento da metodologia e elaborar uma sequência de ações/ atividades 

para o desenvolvimento da proposta metodológica a ser desenvolvida. 

 O trabalho inicia com uma pesquisa bibliográfica, principalmente no que trata 

ao ensino de Botânica e às estratégias pedagógicas inovadoras para essa área e 

culmina com a elaboração de uma sequência de dez ações planejadas, que partem 

desde a apresentação da atividade à turma e escolha do material a ser utilizado 

durante o desenvolvimento da mesma até uma forma de avaliação do próprio 

material construído e exposição do mesmo. 

 Enfim, a pesquisa traz uma proposta metodológica que vai ao encontro do 

proposto em metodologias ativas e também com os parâmetros mais atuais em 

educação, podendo proporcionar mudanças significativas na forma de ensinar e 

aprender.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Oliveira (2012) traz em sua obra dois pequenos trechos que muito fazem 

pensar no cotidiano escolar brasileiro. Um dos trechos é de uma das letras de Chico 

Buarque (BUARQUE, 1971) que diz “Todo dia ela faz tudo sempre igual”, que muito 

remete ao tradicionalismo existente na maioria das aulas das escolas brasileiras. 

Para a autora, essa situação representa um alerta para os atuais e futuros 

profissionais da educação, para que se reinventem e tentem fazer algo novo.  

 Aliado a essa necessidade de mudança no cenário educacional atual, 

Oliveira (2012) sugere a troca do trecho da letra de Chico Buarque por um trecho de 

uma música de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone (VIANNA, RIBEIRO & 

BARONE, 1986) que diz “Todo dia o sol da manhã vem e lhes desafia”, pois para 

ela, esse soa mais desafiador, afinal quando se trata de educação todos os dias 

devem ser diferentes e neles há sempre espaços para mudanças e, inclusive, um 

novo começo.  

 A reflexão apresentada por Oliveira (2012) entre os trechos das músicas 

acima mencionadas reflete bem o panorama histórico dentro do ensino de Ciências 

e Biologia no Brasil, que até os dias atuais reflete os traços tradicionais oriundos de 

sua implantação, vivendo alheio as novas necessidades e exigências do modo de 

ensinar e aprender. Atualmente, o ensino de Ciências requer sair do comodismo 

imposto pelo tradicionalismo e pede, realmente, o reinventar-se. 

 Será apresentado, agora, um breve histórico do ensino de Ciências e 

Biologia e do ensino de Botânica no Brasil, e, também, sobre Portfólios, a estratégia 

pedagógica foco desse estudo. 

 

2.1 O ensino de Ciências e Biologia no Brasil 

 

Segundo Aranha (1996) e Rodrigues (2010) desde a implantação da 

educação formal no Brasil até poucos anos antes da década de 1950, o ensino no 

Brasil admitia-se de acordo com a abordagem tradicional, geralmente avesso à 

experimentação e ao livre exame. Só a partir da repercussão dos ideais do 

Escolanovismo é que se repercutiriam alguns novos ideais no ensino de ciências.  

 Em 1946 é fundado o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 

(IBECC) que produzia manuais de laboratórios e textos, além de equipamentos para 
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experimentação. Os anos 60 trazem projetos de países como os Estados Unidos 

que tinham por objetivo estimular jovens talentos para seguirem a carreira científica. 

Tais projetos abrangiam as áreas de Biologia, Física, Química e Matemática 

(RODRIGUES, 2010). 

 Com a promulgação da Lei 4.024 (BRASIL, 1961) em 1961, a disciplina 

Ciências passa a ser obrigatória no currículo escolar desde o 1º ano do curso 

ginasial (atual Ensino Fundamental II), ao mesmo tempo em que houve um aumento 

de carga horária já no colegial (atual Ensino Médio), nas disciplinas de Biologia, 

Física e Química. 

 Em 1971, com a promulgação da Lei 5.692 (BRASIL, 1971) os níveis primário 

e ginasial passaram a pertencer a um único nível de ensino, o ensino de primeiro 

grau, ofertado em oito anos de duração e com obrigatoriedade da disciplina Ciências 

desde a primeira série. Já as disciplinas científicas especializadas continuaram 

distribuídas nos últimos três anos, a partir de então compondo o ensino de segundo 

grau. Segundo Rodrigues (2010) isso representou um retrocesso, pois deu ao 

ensino um caráter mecânico e menos reflexivo ao aprendizado, levando os 

estudantes a apenas reproduzirem fórmulas, decorarem definições e considerarem a 

Ciência como algo estático. 

 O final dos anos 1990 foi marcado pela publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s), que propunham as competências para todas as 

áreas do conhecimento e suas tecnologias, com o intuito de formar uma base para o 

ensino nacional, sem cunho impositivo, além da oferta de sugestões para novas 

abordagens e metodologias (BRASIL, 1998). 

 Nesse mesmo período houve a implantação do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), criado inicialmente como forma de avaliação das disciplinas em geral 

e atualmente, tendo passado por algumas reformulações e passando a ser utilizado 

como mecanismo de entrada para a Educação Superior pública em geral e, também, 

de uma parte das vagas ofertadas em instituições privadas através do Programa 

Universidade para Todos (PROUNI).  

 De acordo com o Relatório Educação para Todos no Brasil, 2000 – 2015 

(BRASIL, 2014), muitos foram os avanços na educação brasileira durante esse 

período e vários foram os fatores responsáveis pelos mesmos, dentre eles 

destacam-se: a implementação do livro didático para o Ensino Médio (de forma 

gradual a partir de 2004) através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 



14 
 

apoio ao transporte escolar para alunos da Educação Básica que residem na zona 

rural através do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE) e o Caminho da 

Escola, a disponibilização do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) que 

auxilia na melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão 

escolar e a elevação dos índices de desempenho da Educação Básica. 

 Associada a implantação de vários programas na tentativa de melhoria da 

qualidade da educação brasileira, a criação de uma forma de avaliação em larga 

escala também apresentou grande importância. Segundo o Relatório Educação para 

Todos no Brasil, 2000-2015 (BRASIL, 2014, pág. 17) “ao criar um Índice de 

Desenvolvimento da Educação (IDEB), em 2007, o Brasil pôde estabelecer metas, 

avaliar e comparar resultados. Tudo isso gerou forte impacto sobre os indicadores 

de resultados”.  

 Ainda segundo o relatório acima (BRASIL, 2014), vale ressaltar também 

alguns outros programas implantados e que estão relacionados, principalmente, com 

as habilidades de jovens e adultos e a qualidade da educação, dos quais se 

destacam três (figura 1). 

 

Figura 1 – Programa implantado associado ao seu objetivo e finalidade. 

 
Fonte: a autora (Baseado em dados do Relatório Educação para Todos, 2000-2015, 
BRASIL, 2014).  

• OBJETIVO: habilidades de jovens e 
adultos; 

• FINALIDADE: apoiar e fortalecer o 
desenvolvimento de propostas curriculares 
inovadoras nas escolas de Ensino Médio.  

PROEMI  

(Programa Ensino Médio 
Inovador) 

• OBJETIVO: qualidade da educação; 

• FINALIDADE: oferta de Educação 
Superior, gratuita e de qualidade, para 
professores em exercício na rede pública 
de Educação Básica a fim de garantir a 
exigência da LDB 9394/96. 

PARFOR  

(Plano Nacional de 
Formação de 

Professores da 
Educação Básica) 

• OBJETIVO: qualidade da educação; 

• FINALIDADE: estimular alunos de 
licenciatura a exercer atividades 
pedagógicas em escolas públicas de 
Educação Básica, com vistas à integração 
entre teoria e prática, à aproximação entre 
universidades e escolas. 

PIBID  

(Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à 

Docência) 
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 Por fim, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) é o documento mais 

atual no Brasil no que diz respeito a competências e habilidades para as diversas 

áreas do conhecimento dentro da Educação Básica.  

 A BNCC “é um documento de caráter normativo que define o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica...” (BRASIL, 

2018, pág. 7). 

 Em relação à área das Ciências da Natureza, na qual se inclui as Ciências 

Biológicas, a BNCC propõe uma articulação entre os diversos campos do saber e 

que leve o estudante a uma aproximação dos diversos processos, práticas e 

procedimentos da investigação científica. (BRASIL, 2018). 

 Aqui encerramos esse breve histórico sobre o ensino de Ciências e Biologia 

no Brasil, partindo agora para um aprofundamento dentro da área do ensino da 

Botânica.  

 

2.2 O ensino de Botânica  

 

 A palavra “botânica” vem do grego botane, que significa “planta”, que deriva, 

por sua vez, do verbo boskein, alimentar (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007). 

Indiscutivelmente, as plantas fazem parte do cotidiano humano de diversas formas, 

seja na alimentação ou fornecendo fibras para vestuários, madeira para mobiliário, 

abrigo e combustível, papel para livros, princípios ativos para medicamentos, 

oxigênio que respiramos etc. É uma área da ciência de tamanha importância, que 

deve ser abordada no Ensino Fundamental e Médio como parte integrante das 

disciplinas de Ciências e Biologia, e que permita ao aluno desenvolver as 

habilidades necessárias para a compreensão do papel do ser humano na natureza 

(BRASIL, 2006). 

 Pois de acordo com as próprias Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio no tocante ao ensino de Biologia (2006, pág. 15):  

 

Um ensino pautado pela memorização de denominações e conceitos e pela 
reprodução de regras e processos – como se a natureza e seus fenômenos 
fossem sempre repetitivos e idênticos – contribui para a descaracterização 
dessa disciplina enquanto ciência que se preocupa com os diversos 
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aspectos da vida no planeta e com a formação de uma visão do homem 
sobre si próprio e de seu papel no mundo. 

 Segundo Bitencourt et al (2011), a Botânica, sendo uma das mais antigas e 

estruturadas áreas das Ciências Biológicas, atua como campo direcionador para 

diferentes temas e assuntos com os quais os professores podem trabalhar de modo 

interdisciplinar na condução de diversas atividades. Entretanto, bem diferente é a 

realidade que se vê. 

 Soares (2016) aponta que historicamente, o ensino de Botânica tem sido 

realizado de forma expositiva e totalmente descontextualizado da vivência dos 

alunos e ainda revela que a maioria dos estudantes considera a Botânica de difícil 

compreensão, principalmente por possuir diversas nomenclaturas específicas e que 

não possuem uma relação direta assim como acontece com os animais.  

 Relatam também, que muitos professores não sabem abordar o tema de 

forma satisfatória, o que vai ao encontro com Bitencourt et al (2011,  pag. 2) que, 

apoiada em diversos outros autores, relata que muitos “professores de Biologia 

fogem das aulas de Botânica alegando ter dificuldade em desenvolver atividades 

práticas que despertem a curiosidade do aluno e mostrem a utilidade daquele 

conhecimento no seu dia-a-dia”. 

 Porém, diversas são as estratégias metodológicas que podem ser 

desenvolvidas em sala de aula para despertar o interesse dos alunos para essa 

importante área do conhecimento. A experimentação, o desenvolvimento de 

projetos, as aulas de campo, o estudo do meio, os jogos, os debates, as simulações, 

os modelos didáticos, os seminários, a exibição de filmes e documentários, a técnica 

dos desenhos, os portfólios são algumas das metodologias que podem está sendo 

utilizadas nas aulas de Botânica, podendo trazer inúmeros benefícios para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 Partindo desse ponto, percebe-se a necessidade de apresentar o 

conhecimento em Botânica mediante estratégias mais dinâmicas e interativas, que 

permitam ao aluno relacionar o conteúdo com o seu cotidiano e facilite seu 

entendimento. 

 Os portfólios apresentam-se com os ideais dessas estratégias, sem contar 

que em relação ao ensino de Botânica podem ser utilizados associando a arte do 

desenho, uma técnica utilizada nos estudos dessa área desde os primórdios para a 

identificação e caracterização das espécies, já muito utilizada e que vem sendo 
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abandonada nos últimos tempos. Demonstrando até mesmo uma forma de resgate 

na cultura de aprendizagem botânica em uma nova roupagem.  

 Dessa forma, desse ponto em diante apresenta-se um pouco da estratégia 

dos portfólios, uma atividade que muito pode contribuir para a aprendizagem 

Botânica.  

 

2.3 Portfólios 

 

 O portfolio, (do inglês), também conhecido por outras denominações mais 

comuns como: porta-fólios, processo-fólios, diários de bordo, dossiê, é uma 

atividade e forma de avaliação oriunda do campo das artes e constitui um conjunto 

de trabalhos de um artista (desenhista, cartunista, fotógrafo etc.), sendo um 

instrumento útil pela possibilidade de poder comprovar os trabalhos, as capacidades 

criadoras e artísticas individuais (ALVES, 2003). Ao mesmo tempo em que comprova 

habilidades, também pode revelar as dificuldades de cada um, o que deve ser 

considerado importante na educação quando o professor trabalha como mediador 

da aprendizagem. 

 Neste trabalho, é considerado como portfólio uma coleção de desenhos 

realizados em sala durante aulas de botânica no Ensino Médio, utilizados como 

ferramenta didática para facilitar o aprendizado nessa área de ensino da Biologia. 

 Segundo Alves (2003), foi a partir da década de 1990 que os portfólios 

começaram a ser integrados no âmbito escolar, e ao longo do tempo têm recebido 

diversas denominações (citadas anteriormente) que se diferenciam de acordo com 

suas finalidades e seus espaços geográficos. Também já apresentam algumas 

classificações, podendo ser do tipo particular, de aprendizagem, demonstrativo e, 

recentemente, passou-se a incluir o webfólio, e-portfólio ou portfólio eletrônico. 

 Shores e Grace (2001) ao diferenciarem os portfólios: particular, de 

aprendizagem e demonstrativo, consideram os seguintes aspectos: 

 portfólio particular: confidencial e elaborado a partir de registros a respeito 

do próprio aluno como dados pessoais, históricos médicos etc.; 

 portfólio de aprendizagem: é a coleção da criança, contendo amostras de 

trabalhos recentes, um verdadeiro diário de aprendizagem; 

 portfólio demonstrativo: amostras representativas de trabalhos, podendo 

revelar avanços e ou dificuldades persistentes. Muito útil para ser revisto 
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pelo aluno e por futuros professores no direcionamento de projetos 

futuros. 

Quanto ao e-portfólio, Costa (2009) relata que quanto à funcionalidade, os 

portfólios eletrônicos e os portfólios feitos no papel continuam com a mesma função, 

o diferencial do e-portfólio são as maiores potencialidades que podem ser 

exploradas de maneira cuidadosa na internet e que incrementam conhecimento ao 

estudante.   Costa (2009, pág. 9) revela ainda que “em meio acadêmico o portfólio 

aparece como um conjunto de diferentes classes de documentos, como notas 

pessoais, experiências de aulas, trabalhos, controle de aprendizagem, 

representações visuais e etc.”. Isso torna essa estratégia muito interessante do 

ponto de vista de como avaliar o progresso do estudante, pois possibilita um 

acompanhamento em múltiplos aspectos e nas mais diversas disciplinas. Conforme 

Alvarenga (2001), a proposta de se trabalhar com portfólios permite ainda analisar, 

avaliar, executar e apresentar produções resultantes das atividades desenvolvidas 

num determinado período. 

Conforme Shores e Grace (2001) são diversos os motivos para se optar 

trabalhar com portfólios na educação, dentre eles estão: proporcionar habilidades 

aos professores para adaptar ambientes de aprendizagens; estimular a reflexão e a 

auto avaliação; pode envolver a família na vida escolar do discente; possui o 

potencial de representar o desenvolvimento em vários domínios como o 

socioemocional, físico e nas áreas acadêmicas; possibilita o aluno a pensar sobre 

ideias e conhecimentos fora da sala de aula enriquecendo assim, as atividades de 

aulas tradicionais e possibilita o estudante pensar sobre seu próprio progresso, a 

tomar decisões sobre o próximo conteúdo a aprender além de definir objetivos de 

aprendizagem para si mesma. 

 Shores e Grace (2001) defendem ainda a necessidade de uma política 

transparente para se trabalhar com portfólios. Política esta que deve definir regras 

para seu uso e começa por examinar a missão e objetivos da instituição de ensino 

ou do programa em que será desenvolvido. 

 Apesar de tantas vantagens apresentadas acima, Alves (2003) revela que no 

Brasil não há tradição da utilização deste tipo de instrumento para avaliação, 

algumas poucas escolas de Educação Básica, especialmente na Educação Infantil, 

fazem jus dessa estratégia pedagógica e, no entanto, não há muitas publicações dos 

resultados conquistados. 
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 Mesmo assim, de acordo com Cotta et al. (2012), atualmente as tendências 

em educação apontam para a utilização de metodologias ativas de ensino-

aprendizagem, pois visam fazer do aluno o protagonista do seu próprio processo de 

formação. Os portfólios apresentam-se como estratégia pedagógica pautada nas 

metodologias ativas, pois para sua construção, desenvolvem-se atividades que 

despertam o senso crítico, promovem interação, proporcionam resgate de cultura 

(no caso das ilustrações) e dentre outros aspectos que tendem a contribuir não só 

com a aprendizagem Botânica, mas com a aprendizagem de modo geral.
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3 METODOLOGIA 

 

 A pesquisa foi realizada com base na elaboração de uma proposta 

metodológica para a construção de portfólios no campo da Botânica a fim de ser 

desenvolvida com alunos de Nível Médio através da realização de uma sequência 

de atividades planejadas. 

 A Botânica foi escolhida como foco da proposta elaborada nesse estudo 

devido ser um campo de grande abrangência e importância, inclusive para a 

manutenção da vida no planeta Terra. E que, apesar de sua explícita importância, ao 

invés de ser trabalhado nas escolas como deveria, é tratado de modo monótono, 

sem interdisciplinaridade, levando a sua difícil compreensão pela maioria dos 

discentes. 

 Após a escolha do campo a ser trabalhado, iniciou-se a pesquisa 

bibliográfica em livros e em meios eletrônicos, abrangendo diversos pontos como a 

história do ensino de ciências e Biologia no Brasil, ensino de Botânica, estratégias 

metodológicas inovadoras para o ensino de Botânica e, por fim, culminando no tema 

portfólios aplicados ao ensino.  

 Ao analisar os pontos e aspectos mais relevantes da pesquisa bibliográfica 

realizada, foi perceptível a necessidade da utilização de alguma estratégia capaz de 

mudar a realidade de abordagem da Botânica nas salas de aula brasileiras. 

 Aprofundando-se a pesquisa no tema portfólios foi que se percebeu uma 

atividade que habitualmente é utilizada em outras áreas do conhecimento, mas que 

poderia ser facilmente adaptada para utilização como estratégia pedagógica 

facilitadora do ensino e aprendizagem. 

 Botânica é um campo da Biologia que abrange diversos subcampos 

(morfologia, fisiologia, sistemática, etc.) e pode ser subdividida em grupos de plantas 

(briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas), fatos que permitem 

considerar ser possível a escolha de apenas um grupo e de um dos subcampos para 

demonstrar o potencial de aplicabilidade da proposta de uso dos portfólios. Assim, 

seria possível elencar melhor os fatores para elaboração de uma sequência 

metodológica clara para a construção dos portfólios como estratégia pedagógica em 

questão nesse trabalho. 

 Para tanto foi escolhido o subcampo da morfologia dentro do grupo das 

angiospermas, listando-se caracteres diagnósticos dos grupos no que diz respeito às 
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raízes de monocotiledôneas e dicotiledôneas, à classificação do limbo das folhas 

(simples ou composto), à identificação de folhas típicas de monocotiledôneas e 

dicotiledôneas, à morfologia externa das flores, bem como a morfologia dos frutos.  

 A preferência pelo estudo da morfologia das plantas deu-se pelo fato de ser 

um estudo mais acessível, visto as condições e realidade da maioria das escolas 

que não dispõem de laboratório e, assim tornar a realização da atividade possível. 

 Em seguida, iniciou-se a fase da elaboração de uma sequência de ações/ 

atividades planejadas que parte desde a apresentação da atividade ao público com 

o qual será desenvolvida e escolha do material a ser utilizado na construção dos 

portfólios em Botânica até uma forma de avaliação do próprio material construído 

(que será apresentada como resultado de pesquisa deste estudo) e exposição do 

material produzido. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Como resultado desse estudo apresenta-se uma proposta de metodologia 

para a construção de portfólio individual no campo da Botânica (subcampo 

morfologia no grupo das plantas angiospermas) a ser desenvolvida com estudantes 

de Nível Médio da Educação Básica (geralmente em turmas de 2º ano com as quais 

se trabalham o conteúdo de Botânica) através de uma sequência de dez ações e/ou 

atividades planejadas, dispostas na tabela 01. 

 

TABELA 01 – Ações e procedimentos para realização da proposta metodológica  

AÇÃO PROCEDIMENTO 

AÇÃO 01 Apresentação da atividade ao público-alvo. 

AÇÃO 02 Seleção das espécies de plantas a serem utilizadas durante o 

desenvolvimento da atividade. 

AÇÃO 03 Realização de aula prática para cada tópico escolhido como 

base da confecção dos desenhos para montagem do portfólio. 

AÇÃO 04 Produção de desenhos pelos discentes através das estruturas 

observadas nas plantas durante a aula prática. 

AÇÃO 05 Solicitação pelo professor da identificação de estruturas e/ ou 

aspectos importantes para a aprendizagem diante do conteúdo 

abordado. 

AÇÃO 06 Identificação por parte dos discentes das estruturas solicitadas 

pelo professor ou, também, daquelas que o próprio estudante 

achar conveniente identificar. 

AÇÃO 07 Realização de anotações pelos estudantes referentes ao 

conteúdo e também da apreciação da atividade realizada em 

cada aula prática e desenho confeccionado. 

AÇÃO 08 Montagem do portfólio. 

AÇÃO 09  Análise do portfólio mediante critérios estabelecidos em uma 

escala (Quadro 1). 

AÇÃO 10 Exposição dos portfólios. 

Fonte: a autora 
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 De acordo com a tabela apresentada, a primeira ação a ser realizada no 

âmbito da proposta desse trabalho é, justamente, a apresentação da atividade a ser 

desenvolvida junto ao seu público-alvo. Essa é uma etapa muito importante, pois 

será o contato inicial com a proposta metodológica a ser realizada e que fará 

diferença em todo o processo.  

 Ao apresentar a proposta ao público-alvo, o professor não somente 

demonstra respeito pela turma, mas também oportuniza um contato prévio o que é 

muito importante para aproximar cada vez mais os alunos e assim despertar o 

interesse dos mesmos no realizar da atividade. 

 A segunda ação contempla a seleção das espécies de plantas a serem 

utilizadas no decorrer do trabalho. Ressaltando que é conveniente priorizar as 

plantas típicas da localidade encontradas nos quintais ou jardins, ou seja, plantas 

que fazem parte do cotidiano dos discentes ou que são de fácil acesso para assim 

perceberem que o conhecimento está próximo da sua própria realidade e, dessa 

forma, atribuírem mais valor ainda ao que está ao seu redor. 

 Durante a execução dessa ação pode ser realizada uma visita de campo em 

local próximo à escola para que eles possam perceber a diversidade da flora típica 

da comunidade em que vivem e assim, terem mais oportunidade de escolha. Em 

seguida, pode ser realizada uma votação na própria turma para a escolha das 

espécies a serem trabalhadas, assim será mais uma vez considerada a opinião dos 

estudantes, o que fortalecerá cada vez mais o desenvolver da atividade.  

 Outro ponto importante no momento da escolha de espécies é considerar a 

realidade da escola em que se trabalha. Atualmente, é disponibilizado gratuitamente 

aplicativos para celulares que funcionam como lupa e que podem auxiliar na 

visualização das estruturas morfológicas a serem visualizadas, inclusive facilitando 

ainda mais para pessoas com dificuldade de visão, por exemplo. Se for possível a 

utilização dessa tecnologia é algo que virá muito a contribuir. Porém, se isso foge à 

realidade dos estudantes e, sabendo que a maioria das escolas não contempla da 

existência de equipamentos para uma visualização mais aprofundada do material, 

deve-se fazer jus a ampla diversidade botânica e escolher espécies em que os 

estudantes tenham facilidade de visualizar as estruturas morfológicas a olho nu e, 

assim, não havendo perda de aprendizado. 

 Na terceira ação é indicada a realização de aula prática demonstrativa, 

explicativa e investigativa guiadas por roteiros de investigação. Seguindo as novas 
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vertentes de ensino dispostas na BNCC, por exemplo, as aulas práticas devem ter 

cunho investigativo e não apenas verificativo, pois os experimentos de investigação 

levam os alunos a compreenderem os fenômenos que estão sendo estudados 

através da observação e do questionamento, proporcionando mais liberdade ao 

educando na sua formação. Nesse trabalho apresentamos um modelo de roteiro de 

investigação (apêndice A), que poderá servir como base para a elaboração de 

outros roteiros. 

 As aulas práticas serão realizadas para cada tópico escolhido como base da 

confecção dos desenhos para posterior montagem do portfólio. Mediante percepção 

da dificuldade de aprendizagem em alguns pontos específicos, são sugeridos os 

seguintes tópicos a serem abordados como temas de aulas práticas: raízes de 

monocotiledôneas e dicotiledôneas, classificação do limbo das folhas (simples ou 

composto), identificação de folhas típicas de monocotiledôneas e dicotiledôneas, 

morfologia externa das flores, bem como a morfologia dos frutos. 

 Segundo Kato, Towata e Saito (2012, pag. 180): 

 

Entre as principais funções das aulas práticas pode-se citar: despertar e 
manter o interesse dos alunos; envolver os estudantes em investigações 
científicas; desenvolver a capacidade de resolver problemas; compreender 
conceitos básicos; e desenvolver habilidades. As aulas práticas são muito 
importantes também para a aprendizagem do aluno nas aulas de Botânica, 
pois são uma oportunidade de relacionar os conteúdos teóricos com o seu 
dia-a-dia e perceber que a matéria aprendida nos livros não está distante do 
seu cotidiano. 

  

   

 A ação quatro contempla a produção de desenhos pelos discentes através 

das estruturas observadas nas plantas durante a aula prática. Conforme Freitas et 

al. (2012, p. 71): 

 

Antes mesmo que a linguagem escrita fosse desenvolvida pelos seres 
humanos no decorrer da construção da civilização, ou mesmo, antes de se 
tornar acessível aos indivíduos no processo de socialização, os recursos 
pictóricos representavam os elementos fundamentais na comunicação das 
pessoas. Os primeiros registros que identificam o surgimento do ser 
humano são, justamente, desenhos feitos para retratar as atividades 
desenvolvidas pelos ancestrais da humanidade. 

 

 Com a realização da última ação mencionada diversas habilidades 

desconhecidas nos estudantes podem ser reveladas ao professor, pois o ato de 
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desenhar desperta diversos aspectos da aprendizagem nos alunos, de acordo com 

Freitas et al (2012, p. 78), “a competência pictórica desenvolve a habilidade de se 

expressar por meio de uma linguagem artística com a qual estão acostumados 

desde a infância”. 

 No processo de ensino e aprendizagem, o professor deve está preparado 

para estimular e auxiliar seus alunos, principalmente aqueles que apresentam 

resistência no desenvolver das atividades propostas. E ao trabalhar com a arte do 

desenho no campo da Botânica (uma técnica cultural nessa área), o professor 

introduz outras formas de manifestação na aprendizagem de seus alunos, além das 

tradicionais, podendo estimular aqueles que pouco se envolvem nas atividades 

escolares. 

 Na quinta ação propõe-se que o professor solicite a identificação de 

estruturas e/ ou aspectos importantes para a aprendizagem diante do conteúdo 

abordado nos desenhos confeccionados pelos discentes. Dentre tantos aspectos e 

estruturas morfológicas existentes nas plantas, há aqueles que são considerados 

fundamentais e que não podem deixar de ser identificados para evitar perda de 

aprendizado e que, portanto devem ser conhecidos pelo professor.  

 Segundo Carvalho e Pérez (2011), dentre tudo o que professores de 

Ciências devem saber há um consenso da importância de conhecer a matéria a ser 

ensinada. De nada adianta introduzir novas estratégias na prática de ensino quando 

não se traça firmes objetivos e, para tanto, conhecer o conteúdo abordado é o 

primeiro passo a ser adotado. 

 Quanto à ação seis, deve ser realizada a identificação por parte dos 

discentes das estruturas solicitadas pelo professor ou, também, daquelas que o 

próprio estudante achar conveniente identificar. Durante esta ação o estudante já 

teve contato direto com o conteúdo através da aula prática ministrada pelo 

professor, realizou os desenhos propostos e então já é capaz de identificar 

estruturas relevantes para o aprendizado do conteúdo em questão, ampliando assim 

seu conhecimento. Outro aspecto interessante desta ação é a possibilidade do 

reconhecimento e da descoberta de outras estruturas além das solicitadas pelo 

professor, demonstrando cada vez mais o interesse pela disciplina estudada. 

 Na sétima ação é sugerida a realização de anotações pelos estudantes 

referentes ao conteúdo, ou seja, conhecimentos adquiridos, curiosidades e também 
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da apreciação da atividade realizada em cada aula prática e desenho 

confeccionado.  

 Essa etapa é também muito importante, pois abre espaço para que o 

estudante expresse, deixando-o a vontade para descrever os conhecimentos 

adquiridos a respeito do conteúdo trabalhado bem como também oportuniza a ele 

que realize sua apreciação da atividade, podendo sugerir inclusive modificações na 

realização da mesma, demonstrar seus anseios e dificuldades no desenvolvimento 

da atividade.  

 De acordo com Shores e Grace (2001), dentre as diversas finalidades do 

portfólio está a reflexão e a auto avaliação. Isto possibilita a alunos e professores 

pensar sobre seu próprio progresso, a tomar decisões e definir objetivos tanto no 

processo de ensino quanto no de aprendizagem. 

 Além disso, a ação sete permite a interação e o estabelecimento de uma 

relação professor-aluno que muito fortalece o processo de desenvolvimento. 

Segundo Davis e Oliveira (2010) a Psicologia da Aprendizagem busca mostrar 

exatamente como através dessa interação é possível a aquisição do saber. 

  Ainda conforme Davis e Oliveira (2010, p. 27), “o papel do professor nesse 

processo é fundamental. Ele procura estruturar condições para ocorrência de 

interações professor-alunos-objeto de estudo, que levem à apropriação do 

conhecimento”. Essa abordagem pode ser facilmente percebida durante o processo 

de elaboração dos portfólios através de uma sequência de ações planejadas, pois 

em todo o desenvolvimento das ações são oportunizados momentos de interação 

entre professor e aluno assim como também entre os próprios alunos, mesmo sendo 

o portfólio construído de forma individual. 

 A construção individual do portfólio tem a intenção de revelar justamente a 

individualidade de cada aluno na sua forma de aprender para assim facilitar uma 

forma de intervenção por parte do professor na mediação da aprendizagem de cada 

aluno. 

 Outro aspecto apresentado pela sétima ação diz respeito a tornar o processo 

de ensino-aprendizagem mais democrático, que conforme Bacich e Moran (2018) é 

característica de estratégias baseadas em metodologias ativas, pela qual os 

envolvidos podem opinar e avaliar seus objetivos e resultados alcançados. 

 A oitava ação propõe a montagem do portfólio. Nesta ação, os estudantes 

reunirão toda a sua coleção de desenhos e anotações, confeccionarão uma capa 
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que pode ser escolhida de forma padrão para toda a turma ou pode ser 

confeccionada de forma personalizada utilizando sua própria criatividade e assim 

podendo está atuando cada vez mais livremente na construção do seu 

conhecimento.  

 Ações como esta favorecem o fortalecimento da confiança que o aluno pode 

ter em sua própria capacidade de aprender ou desenvolver determinadas atividades. 

Quando se oportuniza aos discentes espaços de livre atuação em ações planejadas 

eles se sentem mais importantes, confiantes e capazes.  

 Outro ponto que marca a ação oito é o espaço de reflexão, pois ao montar o 

portfólio o aluno tem a oportunidade de rever todo o processo de desenvolvimento 

do seu trabalho podendo, dessa forma, mais uma vez se auto avaliar e listar erros e 

acertos, sempre objetivando traçar metas de crescimento.  

 Terminada a fase de montagem do portfólio, então se inicia a nona ação que 

trata da análise pelo professor do material confeccionado. Esta ação objetiva realizar 

uma análise mediante critérios estabelecidos para cada aula prática realizada 

durante o desenvolvimento da estratégia pedagógica. Para isso foi elaborada um 

quadro (quadro 1) pela qual o professor pode assinalar a presença ou ausência da 

identificação de determinadas estruturas morfológicas consideradas importantes 

para a aprendizagem do conteúdo abordado. 

 Cabe ressaltar que a ação nove, por si só, não realiza a avaliação do 

trabalho desenvolvido pelo aluno, visto que a avaliação ocorre durante todo o 

processo de construção do portfólio levando em conta principalmente os aspectos 

qualitativos e, considerando, inclusive as dificuldades e avanços no decorrer de toda 

a atividade.  

 De acordo com Shores e Grace (2001), a avaliação através de portfólio 

encoraja a reflexão. Tanto por parte de cada estudante ao avaliar seus trabalhos, 

seu progresso mediante as dificuldades do percurso quanto por parte do professor 

ao refletir sobre sua prática pedagógica, realizando os ajustes necessários, ao 

perceber as dificuldades e progresso dos seus alunos durante todo o processo de 

desenvolvimento da estratégia etc. 
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Quadro 1 – Estruturas morfológicas presentes ou ausentes para cada aula prática 

realizada. 

AULA PRÁTICA: Morfologia das raízes típicas de monocotiledôneas e 

dicotiledôneas 

Identificação de raiz fasciculada como de uma planta 

monocotiledônea. 

Sim (   ) Não (   ) 

Identificação de raiz axial como de uma planta 

dicotiledônea.  

Sim (   ) Não (   ) 

AULA PRÁTICA: Estudo da morfologia externa das folhas das angiospermas 

em relação à classificação das folhas típicas de monocotiledôneas e 

dicotiledôneas assim como também à classificação do limbo. 

Identificação de nervuras paralelas como típicas de uma 

planta monocotiledônea. 

Sim (   ) Não (   ) 

Identificação das nervuras principal e secundárias como 

típicas de uma planta dicotiledônea. 

Sim (   ) Não (   ) 

Identificação do limbo em folhas simples.  Sim (   ) Não (   ) 

Identificação da folha composta. Sim (   ) Não (   ) 

Identificação do folíolo em folhas compostas. Sim (   ) Não (   ) 

AULA PRÁTICA: Estudo da morfologia externa das flores. 

Identificação do pedúnculo. Sim (   ) Não (   ) 

Identificação do receptáculo. Sim (   ) Não (   ) 

Identificação das sépalas. Sim (   ) Não (   ) 

Identificação das pétalas.  Sim (   ) Não (   ) 

Identificação da antera. Sim (   ) Não (   ) 

Identificação do filete. Sim (   ) Não (   ) 

Identificação do estigma. Sim (   ) Não (   ) 

Identificação do estilete. Sim (   ) Não (   ) 

AULA PRÁTICA: Estudo da morfologia do fruto. 

Identificação do epicarpo.  Sim (   ) Não (   ) 

Identificação do mesocarpo. Sim (   ) Não (   ) 

Identificação do endocarpo. Sim (   ) Não (   ) 

Fonte: a autora. 
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 A décima e última ação metodológica proposta nessa pesquisa diz respeito à 

exposição dos portfólios. Expor um trabalho proporciona mais confiança no 

aprendizado ao seu autor. A exposição de um trabalho não é apenas apresentar os 

resultados obtidos, mas também tornar público toda a evolução de um processo, que 

muitas vezes foi percorrido junto a diversos obstáculos, que necessitou de várias 

adaptações e aperfeiçoamentos, que fugiu do esperado e encontrou um novo 

caminho.  

 A exposição de um trabalho realizado de forma planejada é reflexo de 

aprendizado e proporciona autonomia, motivação pessoal e do expectador, 

interesse, crescimento intelectual, trabalha a timidez, melhora a oralidade, trabalha o 

relacionamento interpessoal dentre outros aspectos que só tem a contribuir para o 

progresso da aprendizagem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa apresentou uma proposta metodológica para a 

construção de portfólios na área da Botânica em turmas de Nível Médio da 

Educação Básica pautada na realização de dez ações planejadas que partem desde 

a apresentação da atividade ao seu público alvo até a exposição do trabalho 

construído. 

 Levando em conta as dificuldades apresentadas pelos discentes em aprender 

e até por muitos docentes em ensinar Botânica, considerando a realidade do cenário 

educacional brasileiro que em sua maioria ainda é pautado em metodologias 

tradicionais de ensino e fazendo jus ao apreço e interesse que os alunos 

demonstram por metodologias de ensino alternativas e inovadoras, pode-se 

considerar a proposta metodológica aqui apresentada como uma ferramenta eficaz, 

capaz de trazer inúmeras mudanças no processo de ensino e aprendizagem 

Botânica. 

 A mesma vai ao encontro do que é proposto em metodologias ativas e 

também com os parâmetros mais atuais em educação, inclusive adequando-se a 

muitas competências propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

como: conhecimento, pensamento crítico e reflexivo, valorização da cultura, 

tecnologias digitais, argumentação, interação, aprendizagem democrática, dentre 

outros aspectos. 

 É uma sugestão de metodologia que merece espaço na sala de aula, pois 

poderá amenizar as dificuldades de ambos os lados (docentes e discentes), 

despertar a curiosidade, melhorar a relação professor-aluno, trazer motivação e 

interesse, promover o desenvolvimento do indivíduo em vários aspectos como, por 

exemplo, mental, social e intelectual, melhorar as relações humanas – pois mesmo 

sendo uma estratégia que foca na construção individual oportuniza atividades em 

grupo –, revelar as individualidades de cada aluno, promover a autoconfiança e auto 

reflexão, incentivar a associação teórico-prática, promover prazer no que se faz, 

enfim, contribuir no processo ensino-aprendizagem de maneira geral. 

 A proposta apresentada adapta-se a realidade da maioria das escolas 

brasileiras, pois dispensa a utilização de muitos recursos e equipamentos 

sofisticados, o material necessário para sua realização é de fácil acesso e em sua 

maioria encontrado no próprio ambiente natural. 
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 Além disso, foi sugerida sua aplicação no nível médio da educação básica, 

mas pode ser facilmente adaptada a outros níveis e modalidades de ensino sem 

perda de sua eficiência para o aprendizado. 

 Alguns aspectos importantes que devem ser considerados para a realização 

da proposta aqui trabalhada é, primeiramente, o planejamento de toda a atividade, 

pois em qualquer área de atuação não há como alcançar sucesso sem traçar metas 

e objetivos. Além disso, o professor precisa acreditar e ter predisposição em realizar 

tal proposta, pois não adianta introduzir novas metodologias no ensino apenas para 

tornar a aula mais atraente, quando não se acredita e nem ao menos se tem o 

interesse de realizar uma mudança verdadeira na forma de ensinar e aprender. 

Deve ser pontuado, também, que o bom preparo do professor para utilizar diferentes 

métodos e recursos didáticos é essencial para que ocorra uma aprendizagem de 

forma significativa. 

 Por fim, este estudo trás uma sugestão de aplicação de uma estratégia 

pedagógica facilitadora, visto a contribuição das atividades de cunho das 

metodologias ativas que se apresentam como instrumento facilitador da 

aprendizagem no processo de apropriação do conhecimento nos diversos níveis de 

ensino. 
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APÊNDICE A - MODELO DE ROTEIRO DE EXPERIMENTO POR INVESTIGAÇÃO 

 

É monocotiledônea ou dicotiledônea? 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 2º ano do Ensino Médio. 

ORGANIZAÇÃO: Grupos de 05 alunos (sugestão adaptável à realidade da turma). 

DURAÇÃO: 02 aulas. 

OBJETIVO: Reconhecer e associar plantas angiospermas ao seu respectivo grupo 

(monocotiledônea ou dicotiledônea) através da raiz. 

SITUAÇÃO PROBLEMA: Como as diferenças morfológicas encontradas nas raízes 

podem identificar o grupo a que pertencem (monocotiledônea ou dicotiledônea)? 

MATERIAIS: 

 Espécies de plantas típicas da região e de raízes diferentes; 

 Papel A4; 

 Lápis e borracha; 

 Lápis de cor; 

 Pincéis e/ ou canetas coloridas. 

METODOLOGIA: 

PERGUNTA 01: Em quais subgrupos as plantas angiospermas podem ser divididas?  

 PASSO 01: Disponha as plantas sobre uma mesa que esteja visível a todos 

ou distribua duas ou mais plantas de raízes diferentes sobre a mesa de cada 

grupo; 

PERGUNTA 02: Todas as raízes são iguais? 

PERGUNTA 03: Quais as características apresentadas nas raízes que as 

diferenciam? 

PERGUNTA 04: As características observadas podem se relacionar a classificação 

ao grupo a que pertencem? (Dica: promova uma discussão sobre as principais 

características das raízes de monocotiledôneas e dicotiledôneas). 

 PASSO 02: Pedir aos alunos que realizem o desenho de duas raízes com 

características morfológicas diferentes; 

 PASSO 03: Solicitar aos alunos que associem as raízes desenhadas ao 

grupo a que pertencem (monocotiledônea ou dicotiledônea). 
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 PASSO 04: Se ainda houver dúvidas para associação das raízes, reforce a 

discussão ou peça para os alunos realizar uma pesquisa no livro didático ou 

em sites se possuírem internet disponível. 

PERGUNTA 05: Cite exemplos de outras plantas que você conhece que possuem 

raízes típicas de monocotiledôneas e de dicotiledôneas. 

AVALIAÇÃO 

 Envolvimento na atividade, resolução do questionário pelo grupo e análise da 

associação da raiz ao grupo correspondente. 

 


