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As comunicações visuais em aulas práticas e demonstrativas são importantes
 como atividades complementares, com a função de despertar e manter o
 interesse dos alunos e contribuir no desenvolvimento de conceitos científicos.
 Frente a esses encaminhamentos, o aluno passa, então, de passivo, receptor de
 informações, para o sujeito ativo que busca, integra e cria novas informações. O
 estudo da Botânica, especificamente da anatomia vegetal, que analisa as
 estruturas internas da planta, tem como sua principal ferramenta a lâmina
 histológica. No entanto, por desconhecimento da técnica ou por acreditarem que
 seja necessária uma habilidade específica, são raros os professores que se
 predispõem a montar um laminário de histologia vegetal, limitando o seu estudo
 em ilustrações de livros didáticos.  Portanto, o objetivo deste trabalho foi
 confeccionar um laminário de histologia vegetal destinado ao ensino médio,
 utilizando espécies comuns em nossos jardins e supermercados. Primeiramente,
 foi realizado um levantamento dos itens de anatomia vegetal presentes nos livros
 didáticos, seguido da confecção de lâminas semi-permanentes de secções
 transversais de caule, raiz e folha, obtidas à mão livre e coradas com fucsina e
 azul de Astra, utilizando como meio de montagem a gelatina glicerinada. Ao
 laminário, foi acrescido de um atlas de apoio contendo a descrição
 pormenorizada da técnica de confecção e fotomicrografias de todas as lâminas,
 que foi apresentado aos professores do ensino médio da rede pública e privada
 de ensino da cidade de Ponta Grossa- PR. O material foi analisado como sendo
 de fundamental importância para complementar o ensino em anatomia vegetal, e
 considerado um excelente método alternativo por facilitar a compreensão e
 comprovar assuntos transmitidos de forma teórica, propiciando ao aluno uma
 contextualização melhor do conteúdo devido ao contato direto com a anatomia e
 histologia vegetal, tornando a aula atrativa e mudando seu olhar em relação à
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 Botânica.
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