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HORTO MEDICINAL E HORTA ORGÂNICA ESCOLAR: APRENDENDO A USAR 
UNIDADES DE MEDIDAS E CAPACIDADE; COMPREENDENDO O CICLO DE 

PRODUÇÃO DE UM FÁRMACO 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Educação 

Profissional e Técnica 

 

Componentes curriculares relacionados 

Biologia, Matemática, Química 

 

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

[MAT03IF] Sistematizar informações, com base em estudos e/ou pesquisas, sobre a 

contribuição matemática na explicação de fenômenos de natureza científica, social, profissional, 

cultural, de processos tecnológicos, reconhecendo pontos de vista diversos para posicionar-se 

com argumentação consistente, fazendo uso de diferentes mídias para a apresentação de 

conclusões. 

[MAT04IF]Reconhecer conceitos matemáticos, por meio de fruição, vivências e reflexão crítica, 

que têm relação com produtos e/ou processos criativos, a fim de compreender a contribuição 

da Matemática para a resolução de problemas sociais e para o desenvolvimento de processos 

tecnológicos. 

[MAT07IF] Identificar questões socioculturais e ambientais que utilizem conhecimentos e 

habilidades matemáticas como subsídio para a tomada de decisões. 

[MAT08IF] Mobilizar conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações individuais e/ou 

coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e ambientais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de verificação das aprendizagens, Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, 

Aulas orientadas, Diário de campo, Ensino com pesquisa 

 

Perfil docente (conhecimentos complementares) 

Licenciado em Matemática ou Ciências Biológicas com conhecimento específicos na área de 

fitoterapia e horticultura. 

 

Recursos materiais necessários 

Utensílios próprios para plantio, cultivo e manutenção de vegetais, livros de pesquisa, bancada 

e secadora de vegetais cedidas pela EMATER-DF. 

 

Como será a oferta do Itinerário Formativo? 

Eletiva Orientada 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural, 

Empreendedorismo 

 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Os discentes primeiro receberão instruções sobre as plantas medicinais permitidas pelo SUS e 

que podem ser receitadas e distribuídas em UBS do DF. Também receberão informações sobre 

as unidades de capacidade e medidas e suas transformações, estas serão usadas em todo o 

processo, desde o plantio até o empacotamento dos vegetais. Também receberão instruções 

sobre o plantio e manutenção do horto e da horta. Na segunda etapa do processo irão a campo 

para realizar o plantio das hortaliças e plantas medicinais. Na terceira etapa farão a colheita e 

secagem das ervas. Na última etapa farão a pesagem das ervas e colocá-las-ão em 

embalagens apropriadas e com etiquetas para em seguida serem armazenadas na UBS e 

distribuídas conforme as ocorrências e indicação médica. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

a partir da produção de relatórios científicos, de observações do desenvolvimento individual e 

da capacidade de relacionar:cálculos de transformações de unidades de medidas e 

capacidades, destreza em reconhecer as diferentes folhagens de ervas. 
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