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Muitos consideram que a botânica é um assunto que apresenta grande dificuldade no 
processo de Ensino e Aprendizagem, desta forma, o curso de Extensão 
“Multiplicadores do Ensino de Botânica” teve como principal objetivo a formação 
continuada de profissionais que atuam no ensino de Ciências e Biologia, e de futuros 
educadores para questões relacionadas à biologia vegetal. O projeto buscou atrelar 
pesquisa e ensino, trazendo o publico externo para dentro da universidade difundindo 
conhecimentos formais e não formais da área. As atividades do curso basearam-se em 
apresentação de conteúdos teóricos e práticos, sendo eles morfologia e identificação 
vegetal, plantio e cultivo de plantas, herborização e preservação de material botânico 
e ensino de botânica, partes destas atividades ocorreram no Sítio Primavera (Mogi das 
Cruzes, SP), local que abriga uma estufa de cultivo de plantas com mais de cinco mil 
espécies vegetais, sendo a maioria proveniente de ambientes naturais do Brasil. A 
primeira edição do curso ocorreu entre setembro e outubro de 2015 e teve a 
participação de 25 alunos, sendo eles professores da rede publica de ensino e alunos 
dos cursos de graduação da UFABC. Durante o curso foram confeccionadas pelos 
alunos cerca de 50 exsicatas de plantas coletadas na mata situada nos arredores do 
Sítio Primavera e na estufa presente nele. As exsicatas foram identificadas até o nível 
de família pelos alunos e posteriormente incorporadas ao herbário HUFABC. 
Também foram realizadas atividades práticas sobre as diversas técnicas de cultivo de 
plantas. No último dia do curso, os alunos efetuaram uma breve apresentação, 
contendo comentários sobre as experiências adquiridas durante o curso, a importância 
dele para a ação profissional na escola e críticas e sugestões para futuras edições da 
ação extensionista. Diversos alunos relataram que apresentavam dificuldades nos 
conteúdos de botânica, mas através do curso, houve o esclarecimento de muitos 
pontos, e consequentemente, não achavam mais a botânica um assunto 
incompreensível e de difícil aprendizado. Os docentes da rede pública relataram 
estarem mais aptos a transpor o conteúdo de botânica aos seus alunos, desta forma, 
acreditamos que os conteúdos que foram abordados ao longo do curso contribuíram 
de forma significativa para a formação continuada destes professores.  Para ações 
futuras as sugestões foram a inserção de novos tópicos como, por exemplo, atividades 
de botânica que podem ser aplicados em sala de aula. 
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