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RESUMO

CONFECÇÃO DE LAMINÁRIO DIDÁTICO DE ANATOMIA VEGETAL PARA AS
 AULAS PRÁTICAS DE BOTÂNICA DA "ESCOLA ESTADUAL DR. ADIRON
 GONÇALVES BOAVENTURA", RIO PARANAÍBA, MG (1)

Sinara Vieira AMARAL (2)

Jaqueline DIAS- PEREIRA (2)

Aline Akemi HASUI (2)

Fernando Fernandes de FREITAS (2)

Luciano Bueno dos REIS (2)

Dentre os conteúdos de biologia do Ensino Médio, a anatomia vegetal é abordada
 de forma teórica, estando relacionada apenas a memorização de nomes e
 conceitos. Na única Escola Pública de Ensino Médio (EM) de Rio Paranaíba,
 "Escola Estadual Dr. Adiron Gonçalves Boaventura", tem-se verificado uma
 dificuldade por parte dos professores em ministrar as aulas de forma mais
 relacionada ao cotidiano, devido à falta de materiais didáticos de apoio ou pela
 falta de cursos de capacitação para produzir e utilizar esses materiais. Objetivou-
se, com este estudo, confeccionar um laminário didático de histologia vegetal,
 visto que na escola está sendo construído um laboratório multidisciplinar
 equipado com microscópios. Este trabalho foi realizado em três etapas: a
 primeira, coleta e fixação de materiais vegetais. A segunda, confecção das
 lâminas e a terceira, demonstração e entrega do laminário. Foram
 confeccionados 5 laminários, um para cada bancada do laboratório, contendo 40
 lâminas cada um. Foram selecionados órgãos vegetativos de algumas plantas
 (bromélias, orquídeas, milho, etc.) e processados de acordo com a metodologia
 usual em anatomia vegetal. A demonstração do laminário ocorreu no laboratório
 de microscopia da UFV aos alunos do 2º ano do EM e professores de biologia da
 escola, através de uma aula de botânica, sendo possível confirmar, através de
 questionário avaliativo, a satisfação e interesse desses alunos na dinâmica da
 aula, principalmente, pelo fato de visualizar pela primeira vez em microscópio as
 estruturas internas das plantas. A primeira fase do projeto foi concluída, no
 entanto, ele continua em andamento e, nessa próxima fase, será dado um curso
 aos professores de biologia da escola para a melhor utilização dos laminários e
 também algumas práticas no ensino da botânica. Em seguida, será realizada uma
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 avaliação a fim de verificar se houve mudança no interesse e rendimento dos
 alunos nas aulas de biologia (botânica - anatomia vegetal).
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