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O Projeto Ensinando Aprender Botânica no Ensino Básico oferece cursos e assessorias 
sobre Novas Práticas e Metodologias para o Ensino de Botânica no Ensino Fundamental 
e Médio. Tem como público profissionais que lecionam as disciplinas de Ciências e 
Biologia na rede pública e/ou particular. O objetivo é propor a utilização de práticas 
pedagógicas motivadoras capazes de tornar o ensino de botânica mais dinâmico e 
agradável. As atividades ocorrem mediante parceria entre as Secretarias Municipais de 
Educação e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Para seu desenvolvimento 
a equipe desloca-se para os municípios parceiros, onde são oferecidos cursos de até 20 
horas semanais, oficinas de 4 a 8 horas, e posterior acompanhamento dos participantes 
na aplicação em sala de aula, das estratégias trabalhadas. O bolsista participa do 
planejamento, da elaboração e organização do material didático e na execução das 
atividades. Neste trabalho, apresentamos as contribuições que o projeto traz para a 
formação docente e pessoal do bolsista. O estágio, no futuro licenciado em Ciências 
Biológicas: desperta a atenção quanto às particularidades dos conteúdos de botânica e 
os desafios que devem ser considerados para sua efetiva aprendizagem; permite rever 
conteúdos abordados na sua formação de forma diferente, de maneira prática e viável 
para seu ensino na educação básica; amplia o leque de atividades possíveis de serem 
executadas, permitindo, no futuro, melhoria no seu desempenho como docente, ao 
tempo que lhe é possível verificar como a utilização de estratégias diferenciadas 
contribuem diretamente no processo de ensino-aprendizagem; por último, dá ao 
estudante a oportunidade de conhecer melhor o processo administrativo da 
Universidade. Entre as dificuldades encontradas pelo bolsista destacam-se: a relação 
com aspectos de índole administrativo e burocráticas da universidade assim como com 
alguns conteúdos abordados nos cursos. Com o auxílio e orientação da coordenação, 
no decorrer do tempo, estas foram superadas melhorando o desempenho e o 
envolvimento deste com as atividades do Projeto. Conclui-se que o estágio em projetos 
de extensão, nos quais o ensino de botânica é proposto com práticas atrativas e 
condizentes com a realidade dos alunos, traz um grande aporte na formação 
complementar do futuro licenciado em Ciências Biológicas, ampliando sua ação 
pedagógica no processo ensino-aprendizagem.  
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