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SEGREDO DAS PLANTAS: UMA MEDICINA ALTERNATIVA 

 

 

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

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Biologia, Geografia, História, Química 

 

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

[CHSA07IF] Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e de modos de vida 

dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas relacionadas às diferentes 

identidades socioculturais. 

[CHSA08IF] Mobilizar recursos e conhecimentos de natureza sociocultural e ambiental, a partir 

das demandas locais, regionais, nacionais e/ou globais, segundo as especificidades das 

diversidades e coletividades. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula expositiva e/ou dialogada, aulas 

orientadas, congresso, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, 

diário de campo, elaboração de fichamento, ensino com pesquisa, estudo dirigido, estudo do 

meio, produção de texto, projeto de pesquisa. 

 

Recursos materiais necessários 

Terreno, sementes, laboratorio, cartolina, computador e data show, lápis de cor, plantas 

medicinais, recipiente plástico grande, potes descartáveis 

de plástico com e sem tampa, papel A4, caixa de som; folha de celulose. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural, 

Empreendedorismo 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Feirão das eletivas: mural de plantas; degustação de chás e apresentação de slides.  

Local: Sala de vídeo. 

Identificar o perfil dos alunos; fazer levantamento das expectativas; apresentação oral de 

características das plantas. 

Atividade em grupo heterogêneo: identificação sobre tipos de plantas (alimentação, saúde, 

indústria) e apreciação de vídeo. 

Palestra com farmacêutica proprietária da farmácia Natural Vida e Produtos Naturais. 

Abordagem sobre o processo de extração. 
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Local: laboratório. 

Abordagem sobre o processo de extração e apresentação do princípio ativo dos chás. 

Produção de chás. 

Pesquisa em dupla no lied para descrever ficha técnica de plantas (nome científico, forma de 

cultivo, princípio ativo, ações no organismo, alimentação e indústria). Local: Lied 

Palestra sobre toxicidade com farmacêutico.  

Local: Auditório. 

Estudo sobre a diferença entre medicamentos convencionais e naturais. 

Confecção de panfletos sobre plantas e sua função no organismo.  

Local: Lied. 

Estudo sobre o potencial ativo das plantas na alimentação e dietas milagrosas, com pesquisa 

sobre os tipos de dieta. Local: Lied. 

Palestra com nutricionista sobre a relação dos alimentos e o potencial ativo das plantas. 

Estudo sobre hortas (como montar, estruturas e técnicas). 

Confecção de horta (Participação do Biólogo da São Miguel Paisagismo), construção de horta 

pelos alunos. 

Exposição sobre a técnica de dessecação e realização de dessecação de plantas no 

laboratório. 

Extração no laboratório do inseticida natural a partir da planta de citronela. 

Visita SA ambiental para conhecer o trabalho da empresa com plantas medicinais, hortaliças e 

frutíferas. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação atitudinal com observação da participação dos alunos nas atividades propostas e na 

integração com os grupos de trabalho; produção individual de relato sobre a execução da 

eletiva. 
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