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RESUMO 

As dificuldades entre estudantes do Ensino Médio com relação à aprendizagem dos 

saberes da Botânica, bem como quanto à sua contextualização, são frequentemente 

constatadas pelos professores quando há levantamento de conhecimentos prévios, do 

desenvolvimento das aulas e do emprego de estratégias de avaliação. Repensar o ensino 

de Botânica na perspectiva de inovações educacionais é uma importante estratégia para 

mudanças na abordagem com as plantas, por parte dos estudantes. Uma importante ação 

neste sentido é a promoção do Ensino por Investigação. Assim, este projeto intitulado 

como ‘Utilização do Ensino por Investigação na Contextualização da Botânica, no 

Ensino Médio’ teve como objetivo analisar as potencialidades do ensino por 

Investigação considerando as concepções de estudantes do Ensino Médio nas produções 

do conhecimento da Botânica. A pesquisa foi de cunho qualitativo. O método 

empregado foi da pesquisa-ação, esta que promove aos participantes condições de 

investigar sua própria prática de forma crítica e reflexiva com uma forma de ação 

planejada de caráter social, educacional e técnico. Os instrumentos utilizados para a 

coleta dos dados foram feitas através de um questionário de perfil, bem como 

elaboração de planos e aplicação de aulas investigativas. No locus em que se 

desenvolveu esse estudo, um problema que pode ser explorado neste âmbito foi a 

revitalização dos canteiros da área externa do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, 

localizado na cidade de Alagoinhas – BA, nos quais foram tomados como objeto de 

investigação por parte dos estudantes. Logo após, foi realizado o levantamento de 

informações socioeconômicas e as suas concepções referente à Botânica, por meio de 

aplicação de questionário semiestruturado com questões de múltipla escolha, abordando 

o tema proposto para nortear a implementação da sequência de Ensino por Investigação. 

A análise dos registros escritos revelou que a experimentação investigativa e 

problematizadora promoveram a apreensão pessoal dos significados. Com as 

contribuições dos grupos e as conclusões obtidas, a professora estabeleceu as leis, os 

modelos e princípios de classificação das Briófitas. Conclui-se, portanto que o ensino 

dinâmico, com base na prática em experimentos e estudo do meio, exige atualização 

constante do professor em relação ao conteúdo e problemas sociais, pois, o 

conhecimento é constantemente reativado e renovado, independente do ambiente onde 

são realizadas, promovendo um papel mais ativo dos estudantes no desenvolver das 

aulas. Esta pesquisa tem sua relevância na percepção de que, há um espaço curricular 

formativo a ser ocupado por métodos pedagógicos reflexivos e transformadores, tanto 

em sala de aula, quanto em espaços de aprendizagem no geral, proporcionando a 

compreensão da ciência como prática social, associada a uma visão crítico-reflexivo, a 

partir do contexto sócio-político-econômico no qual o estudante está inserido. 

 

 

Palavras chave: Ensino de Ciências por Investigação, Contextualização, Botânica. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The difficulties of learning among the students of the High School in relation to the 

knowledge of Botany, as well as their contextualization, are often verified by the 

teachers when there is previous knowledge gathering, the development of the classes 

and the use of evaluation strategies. Thus, to rethink the teaching of botany in the 

perspective of educational innovations, it proves to be an important strategy for changes 

in the approach with the plants, by the students. That said, an important action in this 

direction is the promotion of Teaching by Research. In this context, this monograph 

entitled "Use of Research Teaching in the Contextualization of Botany in High School", 

had as general objective to analyze the potential of the teaching of Biology by Research, 

considering the conceptions of students of High School in the productions of knowledge 

of the Botany. It is worth noting that this research is established as qualitative, since 

among the others it was revealed as the most appropriate for the situation. As a 

methodological approach, the research-action method was employed, since this type of 

research can provide the participants with the conditions to investigate their own 

practice in a critical and reflexive way, with a form of planned and social action, as well 

as educational and technical . It is also important to inform that the instruments used to 

collect the data were done through the application of a profile questionnaire, as well as 

through the preparation of plans and elaboration of investigative classes. In the locus 

where this study was developed, a problem that can be explored in this context was the 

revitalization of the external area of the Luis Eduardo Magalhães Modelo School, 

located in the county of Alagonhias - BA. Subsequently, a survey of socioeconomic 

information was carried out, as well as an inquiry about the conceptions of these 

students regarding Botany, through the application of a semi-structured questionnaire 

with multiple choice questions, addressing the proposed theme to guide the 

implementation of the sequence of Research Teaching. The analysis of the written 

records revealed that the investigative and problematizing experimentation promoted 

the personal apprehension of the meanings. With the contributions of the groups and the 

conclusions obtained, the teacher established the laws, models and classification 

principles of Bryophytes. This research has its relevance in the perception that there is a 

formative curricular space to be occupied by reflective and transformative pedagogical 

methods, both in the classroom and in learning spaces in general, providing the 

understanding of science as a social practice associated with a critical-reflective view, 

from the socio-political-economic context in which the student is inserted. 
 

Keywords: Science Teaching by Research. Contextualization. Botany. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A linguagem técnica de difícil acesso aos estudantes empregadas na ciência 

Botânica é herança de uma cultura científica socialmente construída que, não raro, 

repercute em distanciamento dos estudantes do Ensino Médio em relação aos 

conhecimentos científicos. Nesse sentido, deve-se atentar para a necessidade de 

promover uma práxis pedagógica que requeira uma maior compreensão da terminologia 

botânica além de aproximar o que se aprende sobre esse campo do saber, na escola, e a 

sua aplicação na realidade. Nesta perspectiva, este trabalho teve como tema „Ensino por 

Investigação na Contextualização da Botânica’ e foi desenvolvido em uma escola 

pública da Rede Estadual, Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, situado na cidade 

de Alagoinhas – BA, no turno vespertino, com estudantes entre quinze e dezessete anos 

do segundo ano do Ensino Médio. 

 

Tratar do estudo da Botânica com dinamismo e participação efetiva dos 

estudantes não é uma tarefa fácil, pois, as expressões: (i) „que assunto chato‟; (ii) „não 

gosto desse assunto‟: ou até mesmo (iii) „não dá para pular esse assunto?‟, são ouvidas 

com frequência nas vivências da docência no Ensino Médio. Portanto, pensar em 

desenvolver aulas atrativas que despertem a curiosidade do educando e evidenciem a 

utilidade desses conhecimentos no seu dia a dia constitui-se em desafio aos professores. 

 

A falta de reconhecimento da importância das plantas para o homem é um 

problema relacionado à “cegueira botânica” que é caracterizada pela não percepção da 

relevância destes organismos nos ciclos biogeoquímicos, causando uma visão 

equivocada das plantas, provocando um tratamento destes como inferiores aos demais 

seres vivos (KATON, 2013). Deste modo, investir no ensino de Botânica é uma 

importante estratégia para mudanças destas concepções por parte dos estudantes. Uma 

salutar ação neste sentido é a promoção do Ensino por Investigação a partir de 

problemas da realidade dos estudantes. 

 

Com a tomada de consciência dos equívocos supracitados no ensino-

aprendizagem da botânica, convém considerar que outros entravem podem estar 

relacionados à aprendizagem contextualizada da Botânica, daí a inquietação desse 

trabalho e a necessidade de intensificar leituras sobre pesquisas que apontem 
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dificuldades dos estudantes em Botânica na expectativa de potencializar ações de uma 

aprendizagem mais significativa. Assim, o presente trabalho inseriu-se na linha de 

pesquisa „Práticas educativas e inovações educacionais‟, teve por objetivo geral 

„analisar as potencialidades do ensino por investigação considerando as concepções de 

estudantes do Ensino Médio nas produções do conhecimento da Botânica‟. E teve como 

objetivos específicos: „Caracterizar as concepções dos estudantes sobre os 

conhecimentos da Botânica; Elaborar e desenvolver sequência didática que utilize o 

ensino por investigação para abordar a temática Botânica de maneira contextualizada; 

Identificar se ocorrem mudanças na concepção dos estudantes quanto aos aspectos 

terminológicos da Botânica e sua implicação com a qualidade de vida‟. 

 

Assim, o projeto teve sua relevância na percepção de que, há um espaço 

curricular formativo a ser ocupado por métodos pedagógicos reflexivos e 

transformadores, tanto em sala de aula, quanto em espaços de aprendizagem no geral, 

proporcionando a compreensão da ciência como prática social, associada a uma visão 

crítico-reflexivo, a partir do contexto sócio-político-econômico no qual o estudante está 

inserido. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 DIFICULDADES NO ENSINO DE BOTÂNICA  

 

Em relação ao ensino de Biologia, especificamente na área da Botânica foram 

observadas várias críticas à densidade de assuntos com linguagem complexa e a pouca 

articulação desses às atividades práticas. Assim, conforme assertiva de Kinoshita et. al. 

(2006) 

O ensino de botânica caracteriza-se como muito teórico; desestimulante para 

os alunos e subvalorizado dentro do ensino de ciências e biologia. [...] o 

ensino de botânica, assim como o de outras disciplinas, é reprodutivo, com 

ênfase na repetição e não no questionamento, seguindo sempre um único 

caminho de aprendizagem: repetir afirmações do livro [...] as aulas ocorrem 

dentro de uma estrutura de saber acabado, sem contextualização histórica. 

 

Outra explicação para apatia dos alunos pelo estudo dos vegetais está associada 

à metodologia utilizada pelos professores em consequência do seu distanciamento e 

dificuldade de transpor os conhecimentos botânicos para a realidade escolar (SILVA, 

2008). 

 

Alguns autores enfatizam a importância de atividades práticas para o 

desenvolvimento de conceitos científicos, pelo fato destas atividades transformarem o 

processo de aprendizagem dinâmico e mais interessante, principalmente quando 

associadas ao cotidiano dos alunos (SMITH, 1975; LIMA, 1999). Atualmente, as 

tecnologias tem sido importantes componentes nas aulas, como um auxílio de extrema 

importância para dinamizar e melhorar os métodos de ensino. 

 

Sendo consistente considerar que, o ensino de Botânica utiliza uma série de 

termos científicos e palavras da qual não fazem parte do cotidiano de estudantes e 

professores da educação básica (CRUZ, 2009). 

 

Para Katon et. al. (2013), outros aspectos devem ser considerados para termos de 

desinteresse e desatenção dos estudantes pelos grupos vegetais. Dentre eles, os autores 

expõem a nítida preferência pela zoologia por parte de professores de biologia. 
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Independente do reconhecimento da importância dos vegetais para a manutenção 

da vida do homem e dos mais diversos organismos, o interesse pela botânica é 

extremamente reduzido, as plantas, em perspectiva geral, raramente são caracterizadas 

como algo mais que componentes da paisagem ou objetos de decoração, o que, segundo 

Wandersee (2001), pode ser definido como „cegueira botânica‟. 

 

2.2 A PRÁTICA REFLEXIVA NO ENSINO 

A prática reflexiva trata-se de um importante dispositivo para avaliar a ação do 

professor na sala de aula. Essa reflexão pode ocorrer antes, no decorrer ou após a ação 

(SCHON, 1987), possibilitando o docente analisar as suas práticas, auxiliando em sua 

formação crítico-criativo das suas próprias ações. 

Para Perrenoud (2002), uma das funções de uma prática reflexiva é a permissão 

de tomada de consciência de seus próprios esquemas, é o reconhecimento de quando 

seus métodos são inadequados, sendo assim, fazendo com que evoluam.  

O método de investigação é o mais recorrido quando se trata de professores 

reflexivos. Este método permite tomar decisões e estabelecer as possíveis intervenções. 

Perrenoud (2002) estabelece que o profissional continue progredindo em sua profissão 

mesmo quando não passa por dificuldades. Para ele, o professor conquista métodos e 

ferramentas conceituais baseados em diversos saberes através da relação com diversos 

profissionais. Essa reflexão constrói novos conhecimentos, os quais, com certeza, são 

reinvestidos na ação. 

Com base nisso, faz necessário tanto na formação inicial, como na continuada, o 

investimento em práticas reflexivas, que tornem os profissionais docentes agente de sua 

formação, participantes da construção educativa consciente, possibilitando ao estudante 

desenvolver todas as suas potencialidades, sendo um cidadão consciencioso.                

  

2.3 CONTEXTUALIZAÇÃO E ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

 

No presente estudo, toma-se a contextualização no sentido de que a 

aprendizagem ocorre somente quando o estudante processa novas informações ou 
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conhecimentos que fazem sentido para ele em sua própria estruturação de referências, 

em seu mundo interior de memória, experiência e resposta (MOREIRA, 2010). Em 

adição, de acordo com Kato e Kavasaki (2011), “a necessidade da contextualização do 

ensino surgiu em um momento da educação formal no qual os conteúdos escolares eram 

apresentados de forma fragmentada e isolada, apartados de seus contextos de produção 

científica, educacional e social” (p. 36). 

 

Para o trabalho com investigação, a princípio, propõe-se referenciais teóricos 

que pesquisam o ensino de Ciências por investigação dialogando com práticas viáveis 

de serem implementadas na sala de aula (CARVALHO, 2014); (ZAMPERO, 2010) e 

pesquisas que apontem reflexões críticas, desafios e possibilidades para o trabalho de 

sala de aula que avance com contribuições para a pesquisa, no campo da Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS), com dados empíricos, também, em diversas linhas de 

investigação (DOS SANTOS, 2011), que ofereça aspectos das interrelações na prática 

pedagógica. 

Assim, evidencia-se, em certa medida, a alfabetização científica, a qual segundo 

Chassot (2003) deve:  

Contribuir para a compreensão de conhecimentos, procedimentos e valores 

que permitam aos estudantes tomar decisões e perceber tanto as muitas 

utilidades da ciência e suas aplicações na melhora da qualidade de vida, 

quanto às limitações e consequências negativas de seu desenvolvimento 

(p.99). 

Percebe-se desse modo, o lastro que alicerça o ensino de Ciências, dentre as 

quais se encontra a Botânica, pois, Bizzo (2002) afirma que esse tem o princípio de 

“proporcionar aos estudantes a oportunidade de desenvolver capacidades que neles 

despertem a inquietação diante do desconhecido, buscando explicações lógicas e 

razoáveis, amparadas em elementos tangíveis” (p.14).  

 

Nessa perspectiva, o ensino por investigação, conforme advoga Azevedo (2004) 

se estrutura em estratégias que são um ponto de partida para a compreensão de 

conceitos, mediante a participação do estudante que é convocado a assumir uma postura 

dinâmica de agir sobre o seu objeto de estudo, relacionando-o com acontecimentos e 

buscando as causas dessa relação, procurando, portanto, uma explicação causal para o 
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resultado de suas ações e/ou interações.  

 

Entender as ciências proporciona de maneira geral, uma crucial oportunidade de 

prevenção e reconhecimento das transformações que ocorrem no ambiente. Vindo que 

essas transformações que envolvem o cotidiano, sejam conduzidas para que se tenham 

melhores condições de vida (CHASSOT, 2003), a Biologia Vegetal contribui para a 

compreensão da linguagem da natureza que se manifesta continuamente no cotidiano 

das pessoas. 

 

2.4 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE NO ENSINO POR 

INVESTIGAÇÃO 

 

O conjunto „Ciências, Tecnologia e Sociedade (CTS)‟ pode ser definido como 

um movimento que objetiva despertar no cidadão a análise e reflexão democrática em 

relação a fenômenos científico-tecnológicos, atendendo principalmente os aspectos 

socioambientais da contemporaneidade (FAGUNDES, 2009). 

Este movimento tem ganhado força desde a década de 70, tendo sido utilizado 

como base para construção de currículos em diversos países, dando prioridade a uma 

alfabetização em ciência e tecnologia interligada ao contexto social vivido pelos 

cidadãos de cada localidade. Teve sua origem a partir de correntes de investigação tanto 

em filosofia, quanto em sociologia da ciência. E como afirma Bazzo e Colombo (2001) 

o caráter interdisciplinar de CTS abrange áreas de estudos onde a preocupação maior é 

relacionar a ciência e a tecnologia, tendo em vista as suas consequências e respostas 

sociais. 

Segundo Vaz, Fagundes e Pinheiro (2009, p. 106), CTS é uma área de trabalho e 

pesquisa que estabelece a investigação em filosofia e sociologia da ciência, guiando-se 

para três direções: pesquisa, política pública e educação. 

Para esses autores, o campo da pesquisa atua como uma alternativa à reflexão 

acadêmica sobre ciência e tecnologia; a política pública promove a criação de diversos 

mecanismos democráticos que facilitem à abertura e processos de tomada de decisão em 

questões concernentes a política científico-tecnológica; e por fim, a relacionada a todos 

os aspectos educacionais. Ou seja, é por meio da educação e disciplina de CTS que se 
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pretende despertar nos estudantes um posicionamento crítico e reflexivo (VAZ; 

FAGUNDES & PINHEIRO; 2009). 

No presente estudo, tomar-se-á a contextualização no sentido de que a 

aprendizagem ocorre somente quando o estudante processa novas informações ou 

conhecimentos que fazem sentido para ele em sua própria estruturação de referências, 

em seu mundo interior de memória, experiência e resposta (MOREIRA, 2010). Em 

adição, de acordo com Kato e Kavasaki (2011), “a necessidade da contextualização do 

ensino surgiu em um momento da educação formal no qual os conteúdos escolares eram 

apresentados de forma fragmentada e isolada, apartados de seus contextos de produção 

científica, educacional e social” (p. 36). 

 

Para o trabalho com investigação, a princípio, propõem-se referenciais teóricos 

que se reportam ao ensino de Ciências por investigação, dialogando com práticas 

viáveis de serem implementadas (CARVALHO, 2014); (ZAMPERO, 2010) e pesquisas 

que apontem reflexões críticas, desafios e possibilidades para o trabalho de sala de aula 

que avance com contribuições para estudos, no campo da Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS), com dados empíricos, também, em diversas linhas de investigação 

(Dos SANTOS, 2011), além de contemplarem aspectos das interrelações na prática 

pedagógica. Nesse contexto, atualmente, as tecnologias tem sido importantes recursos 

nas aulas, como um auxílio de extrema relevância para dinamizar e melhorar os 

métodos de ensino.  

Bazzo (1998, p. 142) afirma que é impossível negar a contribuição que a ciência 

e a tecnologia alavancaram nos últimos tempos, entretanto deve-se manter em alerta 

quanto ao conforto que nos proporcionam cotidianamente através de suas ferramentas. 

Em suma, fazendo uso sem necessariamente esquecer que a ciência e a tecnologia 

envolvem questões sociais, éticas e políticas.  

Diante do exposto, propor uma investigação relacionada a problemas ambientais, 

éticos, políticos, tecnológicos e científicos que se manifestam na sociedade 

contemporânea possibilita que o estudante, como sujeito, adentre no conhecimento dos 

seus direitos e deveres, estimulando uma postura crítico-reflexiva, levando-os 

principalmente a busca de soluções para transformação de sua realidade (VAZ; 

FAGUNDES e PINHEIRO; 2009). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. ABORDAGEM, MÉTODO E INSTRUMENTOS 

 

O projeto teve a metodologia com abordagem qualitativa, e o método utilizado 

foi de pesquisa-ação. Segundo Thiollent (1986) pesquisa-ação resulta numa ação por 

parte das pessoas implicadas no processo investigativo. Assim, a atividade foi planejada 

com foco no aspecto social, educacional e técnico, onde a sua utilização como 

metodologia de pesquisa científica possibilitou aos participantes condições de investigar 

sua própria prática de uma forma crítica e reflexiva, proporcionando inicialmente 

refletir sobre situações reais, buscando assim a problematização.  

 

No segundo momento, de forma corporativista, buscou-se a organização do 

conhecimento necessário para compreensão da problematização inicial, referendada 

pelas ideias de Baldissera (2001) quando afirma que a pesquisa-ação utiliza-se de 

técnicas de coleta e interpretação dos dados, de intervenção na solução de problemas e 

organização de ações, bem como de técnicas e dinâmicas de grupo para trabalhar com a 

dimensão coletiva e interativa na produção do conhecimento e programação da ação 

coletiva. Por fim, no último momento destinou-se a orientar os estudantes na utilização 

do conhecimento adquirido para possíveis intervenções no meio. 

A Problematização inicial consistiu em apresentar situações reais que os 

estudantes presenciaram e que ao mesmo tempo, estavam envolvidos com os temas a 

serem discutidos. Com base nisso, foi realizado o levantamento de informações prévias 

dos conteúdos de botânica e perfil dos estudantes da segunda série do Ensino Médio, 

por meio de aplicação de questionários semi-estruturados (Apêndice C) que abordou o 

tema proposto para nortear a implementação de uma sequência de Ensino por 

Investigação. Sequências didáticas “são um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que tem 

um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como pelos alunos” 

(ZABALA, 1998, p. 18). 

Neste escopo o professor atua duplamente como sujeito e objeto de pesquisa a 

partir de uma atuação como professor-pesquisador. A pesquisa deverá englobar as 

seguintes etapas: caracterização dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre as 
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plantas, construção da sequência didática e a análise das potencialidades e repercussões 

da intervenção educacional.  

O questionário foi composto por questões mistas (abertas e de múltipla escolha) 

e abordava assuntos pertinentes às dificuldades em manter o interesse nos conteúdos 

relacionados à área. A técnica de questionário, segundo Amorozo & Viertler (2010), 

pode ser utilizada em situações onde é preciso haver um maior foco sobre o assunto a 

ser abordado, mas que ao mesmo tempo, deixe o entrevistado à vontade para se 

expressar em seus próprios conceitos.  

Foi também realizada uma pesquisa bibliográfica (GIL, 2002) que se constituiu 

no estudo de textos publicados em livros e periódicos, publicados em meios impresso e 

eletrônico aliados à pesquisa documental sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio, com vistas a estruturar o arcabouço teórico do estudo. 

Após o levantamento e a análise dos dados, foi utilizada a prática investigativa 

de ensino enquanto dispositivo, que se estruturou em: (i) oficinas para o preparo dos 

estudantes que não tinham conhecimento de aspectos essenciais do método científico, 

proporcionando assim, a compreensão das questões científicas e tecnológicas na 

expectativa de tomar o cotidiano como objeto de investigação e interferir positivamente, 

mediante projetos, na comunidade da qual faziam parte. Nas oficinas, foram também 

apresentados aos estudantes os princípios e estrutura do diário de bordo, e estudo do 

meio; (ii) Foi definido o roteiro para a pesquisa bibliográfica de temas referentes à 

Botânica e a construção de um cronograma para visitas de campo em ambientes que lhe 

interessem na escola, para proceder à coleta de dados e/ou amostra de vegetais, no 

estudo do meio, bem como orientações para produção do „Diário de Bordo‟; (iii) a 

revitalização dos canteiros a partir das necessidades elencadas pelos estudantes a partir 

dos achados da pesquisa e das constatações levadas a efeito no estudo do meio, com a 

participação efetiva dos estudantes na seleção das estratégias para a revitalização e dos 

recursos a serem empregados. 

3.2. A SEQUÊNCIA TRABALHADA 

A Elaboração e desenvolvimento da sequência didática que utilize o ensino por 

investigação teve como objetivo abordar a temática Botânica de maneira 
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contextualizada. Essa sequência didática foi adaptada de Zabala (1998) como uma 

forma de organizar o passo - a- passo do estudo a ser desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apresentação por parte da professora da situação problema relacionada com 

o tema:                                           

1.1. Você conhece alguma planta existente na área externa da escola 

(Jardim/Canteiros)? 

2. Proposição de problemas ou questões 

Os alunos, coletivamente, dirigidos e ajudados pela professora expõem as respostas 

intuitivas ou suposições sobre cada uma das situações ou problemas propostos. 

3. Proposta das fontes de informação 

Os alunos, coletivamente, dirigidos e ajudados pela professora, propuseram as 

fontes de informação mais apropriadas para cada uma das questões: A própria 

professora, uma pesquisa bibliográfica ou uma experiência laboratorial em grupo. 

4. Busca da informação 

Os alunos, coletiva e individualmente, dirigidos e ajudados pela professora, 

realizam a coleta dos dados que as diferentes fontes lhe proporcionaram. A seguir, 

selecionam e classificam estes dados. 

5. Elaboração das conclusões 

Os alunos, coletiva e individualmente, dirigidos e ajudados pela professora, 

elaboraram as conclusões que se referem às questões e problemas propostos. 

6. Generalização das conclusões e síntese 

Com as contribuições do grupo e as conclusões obtidas, a professora estabeleceu as 

leis, os modelos e princípios que se deduzem do trabalho realizado. 

7. Exercícios de aprendizagem 

Os meninos e meninas, individualmente, realizaram exercícios de memorização que 

lhes permitiram lembrar os resultados das conclusões, da generalização e da síntese.  
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Fonte: A autora, adaptado de Zabala (1998). 

 

3.3. ANÁLISE DOS DADOS 

O diário de bordo foi utilizado enquanto dispositivo na navegação para registro 

dos acontecimentos mais importantes. Tal estratégia baliza os estudantes registrarem as 

suas reflexões, baseadas no que foi visto no estudo do meio. Sendo assim, o diário de 

bordo pode ser considerado uma grande fonte de registros das experiências e 

observações pessoais, onde se incluem interpretações, opiniões, sentimentos e 

pensamentos do que foi observado (ALVES, 2001. p. 224). O comentário escrito 

possibilita a criação de hábitos reflexivos às práticas empregadas, é o pensar sobra à 

própria aprendizagem.  

Para análise desses Diários de Bordo foi utilizada a „análise de prosa‟ que é 

considerada uma forma de investigação do significado dos dados qualitativos (ANDRÉ, 

1983). Após execução das estratégias da sequência didática, verificaram-se as mudanças 

de concepções e posturas dos estudantes que serão avaliadas com base na análise do 

questionário, diários de bordo, suas produções e mudanças atitudinais frente ao estudo 

de temas da botânica (RAVEN, 2001). 

3.4. LOCUS 

O locus da pesquisa foi no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães (Figura 1), 

situado no município de Alagoinhas, Bahia. Esta instituição foi inaugurada em 12 de 

março de 2001, sendo que sua criação é estabelecida via Decreto 7903 de 08 de 

fevereiro de 2001 publicado no Diário Oficial do Estado de 09 de fevereiro de 2001. 

Entretanto, a autorização de funcionamento do Ensino Médio deu-se segundo a Portaria 

39/2006 publicada em Diário Oficial de 21 de dezembro de 2006.  

.8. Avaliação 

Ocorreu a partir das observações diretas que a professora fez ao longo da unidade e 

a partir de relatos escritos através de roteiros e exercícios resolvidos pelos 

estudantes.  
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Fonte: A autora. 

O Colégio funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, atuando em 

turmas do Ensino Médio e tem por finalidade oferecer a seus alunos, serviços 

educacionais com base nos seguintes princípios, emanados das Constituições Federais e 

Estaduais e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola, vedada qualquer forma de discriminação e 

segregação; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 

o saber; valorização dos profissionais do ensino; gestão democrática e colegiada da 

escola bem como a garantia de uma educação básica unitária. 

Levando em conta que a educação é ao mesmo tempo um processo individual e 

um processo social que acontece através das interrelações, o Colégio Modelo Luís 

Eduardo Magalhães busca referências em algumas tendências existentes no sistema 

pedagógico. Objetivando suscitar no educando a consciência de si e do mundo, o 

Colégio busca na pedagogia progressista (baseada nos estudos de Paulo Freire), a teoria 

dialética do conhecimento, refletindo a prática e retornando a ela para transformá-la. 

Neste contexto, foi solicitada à Direção do Colégio (APÊNDICE 1) uma parceria para a 

aplicação do projeto. 

 

 

  

 

Figura 1- Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães. 
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3.5. SUJEITOS: PERFIL E CONCEPÇÕES 

 

Na perspectiva de legitimar o desenvolvimento da pesquisa - ação foi 

questionado através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) 

aos estudantes o interesse pela participação na pesquisa 

Considerando os aspectos normativos referente à estrutura curricular para o 

Ensino Médio que se organiza em quatro áreas de conhecimento onde um dos seus 

componentes curriculares é a Biologia que tem como obrigatoriedade o estudo do 

mundo físico e natural, e da realidade social e política, especialmente do Brasil 

 

 

 

A aplicação do projeto ocorreu em uma turma de 2ª série (2CV) do Ensino 

Médio, no turno vespertino, com a participação voluntária de (34) trinta e quatro alunos 

(vinte e sete meninas e sete meninos), com idade entre 15 a 17 anos. Por serem menores 

de idade, foi encaminhado para os seus responsáveis, um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), que foi assinado. A Unidade Escolar, apesar de atender a 

uma clientela diversificada em termos socioeconômica, o que se assemelha aos demais 

colégios públicos do Estado da Bahia, percebe-se na turma do 2CV uma faixa etária 

Fonte: A autora. 

Figura 2 – Estudantes da turma 2CV respondendo ao questionário do perfil do 

pesquisado. 
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quase uniforme com alunos de 16 anos de idade, residentes em casa própria localizada 

na zona urbana. 

As questões relacionadas a aspectos socioeconômicos no questionário 

semiestruturado tinham como objetivo traçar o perfil social com base no conhecimento 

pessoal dos estudantes, e mostrar de maneira geral a possível posição da turma na 

estrutura da sociedade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As unidades Escolares da rede Estadual de Ensino da Bahia são orientadas pela 

Secretaria Estadual da Educação a realizar o planejamento pedagógico para o ano letivo 

pautado em uma avaliação diagnóstica do ano anterior. Assim, a comunidade escolar do 

locus da pesquisa em Alagoinhas, a partir da avaliação diagnóstica, com base nos 

resultados dos seus estudantes nos anos de 2015 e 2016 em diferentes áreas do 

conhecimento e dos índices alcançados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

em 2014, aliadas a atividades de pesquisas científicas realizadas no âmbito da escola 

mediadas por professores e de relatos apresentados pelos líderes das turmas nas reuniões 

de Conselho de Classe, detectaram-se diversas dificuldades no que tange ao 

desenvolvimento de competências e habilidades nos diferentes componentes 

curriculares.  

Quanto à análise referente à aprendizagem de biologia e compreensões de 

pesquisa científica (Figura 03), percebe-se que a metade dos pesquisados corroboram 

com as ideias de Gil Perez (2001), que discorre sobre as dificuldades de compreender o 

processo de construção do conhecimento científico e suas relações com a sociedade. 

Sobre o ensino de biologia vegetal, Silva (2009) relata que, no ensino médio, o tema é 

abordado por meio de lista de nomes científicos e de palavras totalmente isoladas da 

realidade, usadas para definir conceitos de difícil compreensão pelos alunos, 

justificando a falta de empatia dos estudantes pelos assuntos de classificação e 

nomenclatura científica. 

Figura 3 – Conteúdos no qual os estudantes apresentam maiores dificuldades de aprendizagem. 

20
11

4

CONTEÚDOS DE BIOLOGIA VEGETAL

Classificação

Características

Reprodução

Fonte: A autora.  
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Nesse contexto e, pautado nas concepções dos estudantes sobre a dificuldade em 

entender pesquisa científica e os conteúdos de Botânica, foi trabalhado no início do mês 

de setembro, do corrente ano, III unidade, oficinas correspondendo a quatro horas/aulas 

semanais. Foram formados grupos fixos para as atividades propostas para esses dias, 

considerando que estes grupos, não excluem o trabalho e os esforços individuais 

(ZABALA, 2002). Esta divisão buscou articular um trabalho personalizado e 

interessante pelo qual o aluno se sinta responsável, alem de ser um bom indicador de 

coerência entre as intenções formativas e os meios para alcançá-las. 

Primeiro dia de oficina: Plano de aula 1  

A primeira aula iniciada no dia 11 de setembro do corrente ano (com duração de 

cinquenta minutos) foi apresentada o projeto de pesquisa detalhando suas etapas, 

principalmente sobre o instrumento intitulado “Diário de Bordo”. Foi solicitada aos 

estudantes a leitura sobre evolução e classificação dos vegetais no livro didático 

adotado, e que destacassem os conceitos relevantes no texto. Posteriormente, foi 

apresentada por parte da professora uma situação problema relacionada com o tema 

Evolução e Classificação das Plantas (Você conhece alguma planta existente nos 

canteiros/jardins, na área externa da escola?). Logo após os estudantes, coletivamente, 

orientados pela professora apresentaram as respostas intuitivas ou suposições sobre cada 

uma das situações ou problemas propostos. Foram feitas algumas exposições de 

imagens com slides e em seguida os estudantes foram convidados a visitar a área 

externa do Colégio, sendo que estes foram orientados a observarem as plantas que 

encontrassem e, selecionassem de forma distinta, cinco plantas que lhe fossem 

familiares, para fotografar.  

Segundo dia de oficina: Plano de aula 2 

Na aula do dia seguinte os estudantes foram questionados sobre quais os 

critérios que eles estavam usando para diferenciar as plantas selecionadas. Estes, 

coletivamente, mediados pela professora, fizeram uma busca de informações com 

auxílio de pesquisa bibliográfica, comparando dados que as diferentes fontes lhe 

proporcionaram. Em seguida, selecionaram, agruparam e apresentaram estes dados na 

sala, durante a aula de Biologia. Após os relatos, a professora informou que durante o 



27 
 

 

Fonte: A autora 

período da terceira unidade serão estudados os seguintes grupos de vegetais: Briófitas, 

Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas.  

Nos primeiros momentos, com a observação da área externa a maioria dos 

estudantes demonstrou lentidão e indisposição para fazer a atividade; houve até quem 

pedisse para ficar na sala de aula. No segundo momento, na sala de aula, em que a 

atividade foi apresentada, pôde-se perceber certa disposição e disputa para relatar a 

pesquisa realizada. 

Terceiro dia de Oficina: Plano de aula 3 

No dia 18 de setembro, os estudantes do 2CV foram conduzidos a sala do 

laboratório de Ciências da Natureza, onde foram distribuídos em oito grupos para uma 

atividade experimental. Assim, iniciaram os estudos do grupo das Briófitas. 

Houve uma grande predisposição dos alunos para participarem, e estes se 

envolveram de uma forma tão dinâmica que passaram a ser agentes da pesquisa-ação, 

colocando o professor como consultor, e promovendo assim uma atitude favorável a 

aprendizagem. 

 

 

Figura 4 – Estudantes do 2CV estudando musgos (Briófitas) no laboratório de 

Ciências da Natureza. 
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Quarto dia de oficina: Plano de aula 4  

No dia 19 de setembro, a turma do 2CV, demonstrando entusiasmo e uma boa 

receptividade, ao fazer observações diretas no objeto de estudo, fez registros e elaborou 

as conclusões que se referem às questões e problemas propostos. 

 

 

 

 

 

Durante a atividade experimental, pôde-se observar que o espaço do laboratório 

de Ciências não foi satisfatório para acomodar todos os estudantes e que as aulas, por 

não serem geminadas, poderiam dificultar a conclusão das atividades, haja vista que o 

tempo teve, e ainda tem um papel decisivo na configuração das propostas 

metodológicas, porém, parafraseando Zabala (2002, p. 89) as relações de que se 

estabelecem entre o professor e, os alunos e os conteúdos de aprendizagem constituíram 

a chave para ocorrer todo o processo de ensino e aprendizagem. Os estudantes antes 

inquietos e indiferentes demonstraram concentração e interesse durante o experimento.  

Abaixo se encontram, na íntegra, alguns relatos dos grupos da turma 2CV 

obtidos através do diário de bordo: 

 

Figura 5 - Estudantes da turma 2CV, em grupo, no Laboratório de Ciências. 

Fonte: A autora 
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Figura 6: Diários de Bordo dos grupos de estudo dos estudantes da turma 2CV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1: “A primeira aula prática foi marcada pela nossa ida ao jardim, onde fomos levados 

para observar e tirar fotos das plantas. 

No geral, em relação ao grupo e a maioria dos alunos que contribuíram na realização do 

diário de bordo. Concluímos que gostaríamos de ter mais aulas práticas, onde a maioria 

dos grupos pôde usar pela primeira vez o microscópio, e gostaram muito. 

Gostamos muito das aulas práticas. Nunca participamos de várias aulas assim, e isso é 

muito bom para diferenciar um pouco das aulas repetitivas em sala de aula. E isso 

despertou a curiosidade, a pesquisa e obtivemos novos conhecimentos. 

Em relação ao Terrário todos contribuíram na produção e construção. Achamos uma 

experiência interessante e ficamos surpresos com a evolução das plantas”. 

G2: “Não tenho participado das aulas freqüentemente, mas posso dizer pelas quais 

participei que me interessei muito às idas ao laboratório. Por meio da atividade da 

construção do Terrário tive o prazer de ter uma pequena vivência com microscópio e 

com certeza essa vivência instigou mais o meu desejo em aprender. E, pelo fato de não 

estar presente muito nas aulas, meu entendimento está dificultado. O trabalho em 

campo, que teve o intuito de fotografar a variedade de plantas, foi ótimo para ter mais 

contato com a natureza. 

Fonte: Autora 
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G3: “Para descobrirmos o nome de cada planta fomos pesquisando no Google imagens, 

através das características e as cores de cada planta, achamos a aula prática interessante 

pois vemos a aula prática como um meio de aprender mais fácil 

...Tiramos outra conclusão, que foi: as briófitas se desenvolveram de acordo com as 

condições do ambiente que foi criado por nós”. 

G4: “Observamos no Terrário o desenvolvimento dos pequenos musgos e descrevemos, 

em desenhos, suas estruturas: rizóide, gametófitos, caulóides e filóides. Nessa 

observação, pelo menos por minha parte e talvez dos demais colegas, descobrimos uma 

“mini-floresta”. De primeira, ninguém imaginava que em um pedacinho de terra com 

musgos, poderia ser isso. 

... Na aula utilizamos vários objetos como: lupas, microscópios, pinças, etc, (que eu só 

pensava usar só na faculdade). Para chegar a esse conhecimento sobre as Briófitas. Foi 

difícil achar a espécie, tivemos que pedir de um grupo um pedaço, na verdade quase 

todos os grupos também tiveram essa mesma dificuldade, por causa do tempo seco.” 

G5: “Criamos no laboratório um terrário para fazer observações sobre os musgos, e 

como e realizado seu ciclo de vida. Após alguns dias observamos as mudanças 

ocorridas com os musgos, e percebemos que ele estava mais vivo e sua coloração mais 

intensa. 

... As briófitas ocorrem preferencialmente em ambientes úmidos e abrigados de luz 

direta, pois não tem estruturas que evitam a transpiração intensa”. 

G6: “Pudemos observar os cloroplastos das folhas, por meio do microscópio. Essas 

atividades práticas nos promoveram uma interpretação mais específica, absorvemos o 

conteúdo do livro com mais facilidade e de uma forma diversificada”. 

G7: “A experiência em campo permitiu o nosso contato com os diversos tipos de 

plantas. A classificação foi realizada de forma trabalhosa, já que não sabíamos o nome 

da maioria das plantas. A estrutura e as características das plantas foram fundamentais 

na análise das mesmas. A atividade em si facilitou nossa compreensão, nós discutimos 

nossa compreensão, nós discutimos nossos resultados e dividimos opiniões. 

Essa prática demonstrou para nós, que experiências em campo tornam o entendimento 

mais simples. E definitivamente, a parte mais interessante foi durante a classificação, 
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pois nunca havíamos observados as características das plantas que nos rodeiam 

diariamente”. 

G8: “Observamos as briófitas e o seu evoluir, a nossa conclusão foi que os musgos não 

se adaptaram ao nosso terrário, e assim morreram”. 

A análise dos registros escritos no diário de bordo revelou que a experimentação 

investigativa e problematizadora promoveram a apreensão pessoal dos significados. 

Percebe-se nos relatos pessoais dos estudantes um potencial para a observação crítica 

tornando-os sujeitos da aprendizagem. 

Com as contribuições dos grupos e as conclusões obtidas, a professora 

estabeleceu as leis, os modelos e princípios de classificação das Briófitas. Em seguida 

os meninos e meninas, individualmente, realizaram exercícios de aprendizagem que lhes 

permitiram lembrar os resultados das conclusões, da generalização e da síntese.  

A avaliação ocorreu de forma diagnóstica quando foi solicitada aos estudantes a 

leitura prévia do conhecimento sobre os vegetais com destaque dos conceitos relevantes 

e posteriormente, eles se manifestaram oralmente a respeito do assunto abordado. Como 

no decorrer das atividades foram feitas observações e verificações durante as aulas e a 

partir dos relatos escritos através de roteiros, produção de fotografias e exercícios 

resolvidos pelos estudantes, configurou-se nesse contexto a avaliação processual; por 

fim, foi realizada uma avaliação integradora no momento em que os educando, 

estabeleceu o conceito final com base em tudo que observou e anotou no processo de 

aprendizagem. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme discutido nesse trabalho o ensino por investigação pode oferecer uma 

contribuição muito importante no processo de ensino-aprendizagem.  

A existência de diversas formas de abordagem da experimentação como 

ferramenta no ensino, deve ser utilizada com o intuito de promover o aprendizado de 

novos conceitos, procedimentos e atitudes. Os estudos do meio e a experimentação se 

mostram como uma forma de melhorar a compreensão dos estudantes, que muitas vezes 

explicados em uma aula convencional, não surtiria o mesmo efeito. 

 

A construção do conhecimento científico, muitas vezes, é centrada no discurso 

oral do professor e em aulas expositivas. Há necessidade de novas formas de pensar e 

fazer para valorizar o espaço de vivência e contribuir na educação do educando. 

Com base nisso, faz-se necessário a utilização de estratégias que permitam que 

os estudantes reflitam, elaborem hipóteses, interajam e solucionem problemas de seu 

cotidiano.  

É importante considerar que o ensino dinâmico, com base na prática em 

experimentos e estudo do meio, exige atualização constante do professor em relação ao 

conteúdo e problemas sociais. Por meio dessa prática, o conhecimento é constantemente 

reativado e renovado, independente do ambiente onde são realizadas, sejam a sala de 

aula, laboratórios, ou qualquer outro espaço, promovendo um papel mais ativo dos 

estudantes no desenvolver das aulas. 
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APÊNDICE A - OFÍCIO AO DIRETOR. 

 

Catu, 05 de março de 2018. 

Ofício s/nº  

Ilm. º Professor Jean Fábio Amorim Lima. 

Diretor do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães.  

Alagoinhas – BA. 

Prezado Diretor, 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano / Campus Catu - 

Bahia mediante a realização do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – 

Especialização em Educação Científica e Popularização das Ciências tem como 

produção final o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) desenvolvido pelo estudante e 

orientado por um docente do IF Baiano.  

Nesse contexto, convidamos esta Instituição de Ensino a participar da pesquisa 

UTILIZAÇÃO DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO NA 

CONTEXTUALIZAÇAO DA BOTÂNICA, NO ENSINO MÉDIO que se prestará a 

refletir acerca dos impactos da utilização de diferentes técnicas de ensino e 

aprendizagem durante as aulas de Biologia. 

A aplicação do Projeto de Pesquisa será na terceira unidade deste ano letivo, na 

segunda série do Ensino Médio, turma 2CV.  

 Informamos que os dados obtidos com a pesquisa serão utilizados somente para 

o âmbito acadêmico.  Desde já agradecemos a atenção dispensada e o apoio recebido. 

Atenciosamente, 

Professor Dr. Marcelo Souza Oliveira. 

Professor Orientador de TCC 
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APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

 

Dados para aplicação do Projeto de Pesquisa: 

Proposta de trabalho: UTILIZAÇÃO DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO NA 

CONTEXTUALIZAÇAO DA BOTÂNICA, NO ENSINO MÉDIO. 

 

OBJETIVO DA PESQUISA: Analisar as potencialidades do ensino por investigação 

considerando as concepções de estudantes do Ensino Médio nas produções do 

conhecimento da Botânica. 

Prezado (a) educando (a): 

 Convido-o (a) a participar da presente pesquisa que se prestará a refletir acerca 

dos impactos da utilização de diferentes técnicas de ensino e aprendizagem durante as 

aulas de Biologia. Neste momento, estamos levantando as informações e pensamentos 

de vocês, estudantes, sobre as técnicas de ensino. Informamos que os dados obtidos com 

a pesquisa serão utilizados somente para o âmbito acadêmico e toda informação será 

tratada de forma que assegure o total sigilo. Desde já agradecemos a atenção 

dispensada. 

TERMO DE CONSENTIMENTO (do pesquisado)  

Tendo sido esclarecido o objetivo da pesquisa, eu na figura de pesquisado, declaro que:  

( ) Aceito participar da pesquisa e responderei ao questionário. 

( ) Não aceito participar.  

Nome do (a) Pesquisado (a): 

______________________________________________________________________ 

Instituição do Pesquisado (a): 

______________________________________________________________________ 
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Assinatura do (a) Pesquisado (a) ou Responsável: 

______________________________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

______________________________________________________________(75)981075094 

 

Assinatura do Orientador: ________________________________________________ 
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APÊNDICE C-QUESTIONÁRIO DO PERFIL DO PESQUISADO. 

1. Idade:_________   

2. Sexo: Masculino (   )  Feminino (   ) 

3. Você se considera:     Branco (   )      Negro (  )       Pardo  (   )     Outro (  ) 

4. Onde sua casa está localizada?(  ) Zona Rural    (  ) Zona Urbana 

5. Você aprende Biologia com facilidade?    (   ) Sim               (   ) Não 

6. Quais assuntos de biologia você mais gosta? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. Você gosta dos assuntos relacionados à Botânica (Biologia Vegetal)?  

(   ) Sim        (  )Não Por quê? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ____________ 

 

8. O que é mais difícil para você assimilar (aprender) em relação aos conteúdos de Biologia 

Vegetal? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9. Qual a importância das plantas para a nossa vida? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

10. O que tornariam as aulas de biologia vegetal mais interessante? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

11.Qual a sua compreensão sobre pesquisas científicas? 
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_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

12.Quais os métodos de realizar pesquisa que mais lhe chamam atenção? 

(   ) Livros (   ) Internet (   ) Estudos de meio (  ) Atividades práticas em Laboratório. 

13. Você tem acesso à internet?   

(  ) Casa   (  )Colégio  (    ) Outro  (   ) Não tenho 
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APÊNDICE D – PLANO DE AULA 1 

Fonte: SEC – BA 
 

1 e 2 Para registro, consulte as competências e habilidades das Orientações Curriculares para o Ensino  

1
EIXO INTEGRADOR 

 

 

 

EIXO 6 – Biodiversidade e Identidade dos Seres Vivos. 

 ²HABILIDADE (S) 

1. Identificar as características dos grupos dos vegetais quanto à estrutura morfofisiológica, aos 

aspectos nutritivos, ao habitat, à reprodução e à importância ecológica e econômica. 

     2 - Reconhecer a importância do conhecimento científico nos aspectos político, econômico e 

social dos indivíduos 

 

 

CONTEÚDO(S) 

1. Evolução e Classificação das Plantas 

1.1. Características gerais. 

1.3. Origem e Classificação das Plantas (Briófitas/, Pteridófitas/Gimnospermas e Angiospermas): 

 

 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 _ Orientações para pesquisa bibliográfica, „Diário de Bordo‟ e estudo do meio. 

 - Leitura  e interpretação de textos didáticos. 

-Levantamento dos conceitos relevantes dos conteúdos trabalhados. 

  - Projeção de slides. 

        - Visitaa área externa do Colégio (jardim e canteiros). RECURSOS DIDÁTICOS  

- Livro didático - Projetor multimídia - Notebook - Quando branco - Pincel de tinta - Esponja – 

Slides - Material escolar do aluno (celular com câmara fotográfica, lápis, borracha e caneta) 

                                                    AVALIAÇÃO 

- Diagnostica (diálogo interativo e atividades escritas) - Auto-avaliação.   

                                                        REFERÊNCIAS 

LOPES, Sônia e Rosso, Sérgio. Bio. Vol.2 – 3. ed.  –São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

 

 

 

 

 

                                                         OBSERVAÇÕES 

 

Unidade Escolar: Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães. 

 

 

 

 

AnoLetivo: 2018 
Série/Ano: 2.º/ 2018 Componente Curricular: 

Biologia 

Professor/a: Neide Sales dos 

Santos 

Nº do Plano: 

01 

 

Quantidade de 

Aulas: 01 

 

Turma: 2CV 

 

Período: 11 /09//2018 
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APÊNDICE E – PLANO DE AULA 2 

Fonte: SEC – BA                                                  
 

1 e 2 Para registro, consulte as competências e habilidades das Orientações Curriculares para o Ensino. 

 

1
EIXO INTEGRADOR 

 

 

 

EIXO 6 – Biodiversidade e Identidade dos Seres Vivos. 

 ²HABILIDADES 

1. Identificar as características dos grupos dos vegetais quanto à estrutura morfofisiológica, aos aspectos 

nutritivos, ao habitat, à reprodução e à importância ecológica e econômica. 

2. Reconhecer a importância do conhecimento científico nos aspectos político, econômico e social dos indivíduos 

 

 

CONTEÚDO(S) 

 

  1. Briófitas: ciclo de vida dos musgos. 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 

  - Leitura e interpretação do roteiro da atividade prática e de diferentes textos didáticos, estabelecendo 

relações. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

- Livro didático - Material escolar do aluno – Lupa – Musgos – vidro relógio – pinças. 

 

                                                                     AVALIAÇÃO 

   - Processual 

   - Integradora. 

                                                                                                                 REFERÊNCIAS 

LOPES, Sônia e Rosso, Sérgio. Bio. Vol.2 – 3. ed.  –São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 OBSERVAÇÕES 

 

Unidade Escolar: Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães. 

 

 

 

Ano Letivo: 2018 

Série/Ano: 2.º/ 2018 Componente Curricular: 

Biologia 

Professor/a: Neide Sales dos 

Santos 
Nº do Plano: 

02 

 

 

 

Quantidade de Aulas: 

01 

 

Turma: 2CV 

 

Período: 12/09//2018 
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APÊNDICE F – PLANO DE AULA 3 

Fonte: SEC – BA   

 

1
EIXO INTEGRADOR 

 

 

 

EIXO 6 – Biodiversidade e Identidade dos Seres Vivos. 

 ²HABILIDADES 

3. Identificar as características dos grupos dos vegetais quanto à estrutura morfofisiológica, 

aos aspectos nutritivos, ao habitat, à reprodução e à importância ecológica e econômica. 

4. Reconhecer a importância do conhecimento científico nos aspectos político, econômico e 

social dos indivíduos 

 

 

CONTEÚDO(S) 

                                                1. Briófitas: ciclo de vida dos musgos. 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

   - Distribuição da classe em grupos; 

  - Leitura e interpretação do roteiro da atividade prática; 

- Início dos estudos das Briófitas. 

 RECURSOS DIDÁTICOS 

- Livro didático - Material escolar do aluno – Lupa – Musgos – vidro relógio – pinças. 

 

                                                           AVALIAÇÃO 

   - Processual 

   - Integradora. 
                                                                   REFERÊNCIAS                                                                                                                                                       

LOPES, Sônia e Rosso, Sérgio. Bio. Vol.2 – 3. ed.  –São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 OBSERVAÇÕES 

 

Unidade Escolar: Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães. 

 

 

 

Ano Letivo: 2018 

Série/Ano: 2.º/ 2018 Componente 

Curricular: Biologia 

Professor/a: Neide Sales dos 

Santos 

Nº do Plano: 

03 

 

 

 

Quantidade de Aulas: 

01 

 

Turma: 2CV 
 

Período: 18/09//2018 
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APÊNDICE G – PLANO DE AULA 4 

 

Fonte: SEC – BA   

 

Unidade Escolar: Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães. 

 

 

 

Ano Letivo: 2018 

Série/Ano: 2.º/ 2018 Componente Curricular: 

Biologia 

Professor/a: Neide Sales dos 

Santos 

Nº do 

Plano: 04 

 

 

 

Quantidade de Aulas: 

01 

 

Turma: 2CV 

 

Período: 19/09//2018 

 
1
EIXO INTEGRADOR 

 

 

 

EIXO 6 – Biodiversidade e Identidade dos Seres Vivos. 

 ²HABILIDADES 

5. Identificar as características dos grupos dos vegetais quanto à estrutura morfofisiológica, 

aos aspectos nutritivos, ao habitat, à reprodução e à importância ecológica e econômica. 

6. Reconhecer a importância do conhecimento científico nos aspectos político, econômico e 

social dos indivíduos. 

 

 

CONTEÚDO(S) 

 

  1. Briófitas: ciclo de vida dos musgos. 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 

  - Elaborar conclusões referentes às questões propostas, fazendo os registros no Diário de Bordo. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

- Livro didático - Material escolar do aluno – Lupa – Musgos – vidro relógio – pinças. 

 

                                                                     AVALIAÇÃO 

   - Processual 

   - Integradora. 
                                                                                                                  REFERÊNCIAS 

LOPES, Sônia e Rosso, Sérgio. Bio. Vol.2 – 3. ed.  –São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 OBSERVAÇÕES 
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