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AS PLANTAS E AS DOENÇAS 

 

 

Área (s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

 
Componentes curriculares relacionados 

Biologia, Física, Química. 

 
Código (s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular  

[CN01IF] Reconhecer a Ciência como uma atividade humana coletiva, historicamente 

construída e fundamentada em métodos estruturados, cujo objetivo é a compreensão do 

ordenamento e do funcionamento da natureza. 

[CN02IF] Discutir e testar conhecimentos e modelos científicos em busca de evidências 
para validação de hipóteses, respeitando diretrizes de segurança, bioética e respeito aos 
direitos humanos. 
[CN04IF] Reconhecer a Ciência como um processo criativo, dinâmico e transformador, 
presente no cotidiano das pessoas, que é capaz de promover a cultura da paz, com tolerância, 
integração e harmonia. 
[CN05IF] Utilizar recursos e   processos   químicos,   físicos   e   biológicos,   respaldados 
por conhecimentos teóricos e práticos, para elaborar propostas para a solução de problemas. 
[CN06IF] Projetar e aplicar   soluções   para   problemas   reais,   considerando   os contextos 
ambientais, éticos e socioculturais, identificando seus impactos e prevendo desdobramentos. 

 
Estratégia de aprendizagem 

Atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou dialogada, debates 
e/ou discussões considerando a participação do estudante, dissertação ou resumos, estudo 
de caso, utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 
Recursos materiais necessários 

Sala de aula, data show, catálogo de plantas medicinais, recipientes, água, micro-ondas, 
colher, xícaras, pires, pano, plantas e ervas com uso medicinal. 

 
Eixo (s) estruturante (s) envolvido (s) na Unidade Curricular 

Investigação científica. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Serão apresentados de forma expositiva toda a história do uso das plantas na medicina e 
como é usado em locais onde a prática é bastante usadas até os dias atuais. 
As atividades serão iniciadas com a apresentação de como se iniciou o uso das plantas 
como remédios e como aqui no Brasil essa prática é amplamente divulgada e validadas em 
muitas comunidades. A apresentação mostrará algumas plantas famosas e sua posologia e 
sua eficácia, mostrando alguns componentes químicos de algumas plantas e como é sua 
reação no metabolismo humano. Após a explanação de todos os processos históricos com  
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o uso das plantas medicinais, os alunos conheceram diversas plantas e ervas e classificarão 
seu uso com as diversas doenças que podem ser tratadas com as ervas e plantas. Serão feitos 
alguns chás para os alunos experimentarem e classificá-los com nome científico e usual. 

 
Estratégias de avaliação do estudante 

Participação dos alunos e uma avaliação escrita. 
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