
ROTEIRO BOTÂNICO INTERPRETATIVO EM TRILHA NO PARQUE
ESTADUAL DE VILA VELHA, PONTA GROSSA-PR: UMA PROPOSTA

PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Marina Comerlatto da ROSA1 
Rodrigo Fernando MORO2

Melissa Koch F. SOUZA-NOGUEIRA3

Rosemeri Segecin MORO 3

O ensino de Botânica não escapa às dificuldades pelas quais a educação básica passa
no  que  diz  respeito  ao  ensino-aprendizagem dos  conteúdos  nas  diferentes  áreas  do
conhecimento.  Partindo  dessa  realidade,  este  trabalho  teve  como  objetivo  elaborar
uma proposta metodológica alternativa para o ensino-aprendizagem da Botânica por
meio  de  uma  prática  em  trilha  interpretativa  no  ambiente  de  campo.  Para  a
elaboração  do  roteiro  em  trilha  foram  levados  em  consideração  os  seguintes
aspectos:  identificação dos conteúdos de botânica propostos  nos  livros  didáticos  de
Ciências da rede pública de ensino do município de Ponta Grossa – PR, levantados
através  de  amostragem  -  análise  de  cinco  livros,  seleção  dos  conteúdos  que
comporiam o roteiro, registros fotográficos dos táxons e estruturas representativas do
conteúdo  botânico:  briófitas,  pteridófitas,  gimnospermas  e  angiospermas.  Para
efetivar a prática da trilha interpretativa utilizando o roteiro, foi escolhido o Parque
Estadual  de  Vila  Velha.  As  espécies  encontradas  na  trilha  foram  identificadas  e
pesquisadas  acerca  de  sua  importância  ecológica,  características  específicas  e  da
família  botânica.  Em data  previamente  estabelecida foi  proposta,  para os  alunos  da
sétima  série  da  Escola  Estadual  Parque  de  Vila  Velha  -  Ponta  Grossa,  o
desenvolvimento  da  atividade  do  roteiro  botânico  na  trilha  mencionada.  Os
resultados  foram  avaliados  através  de  entrevista  semi-estruturada,  que  possibilitou
verificar  o  aprendizado  dos  alunos.  Pôde-se  concluir  que  a  utilização  de  roteiro
botânico  em  trilha  interpretativa,  como  encaminhamento  metodológico,  favorece  a
aprendizagem  significativa.  A  possibilidade  de  observar  e  interpretar  conteúdos
botânicos encontrados ao longo da trilha foi uma importante aliada na assimilação e
na  construção  de  novos  conhecimentos.  Este  roteiro,  como  uma  proposta
metodológica para o ensino de botânica continua sob processo avaliativo com outras
turmas  e  será  disponibilizado  no  Núcleo  Regional  de  Educação  de  Ponta  Grossa,
para acesso aos professores interessados.
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