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As briófitas são plantas que apresentam características de transição do ambiente aquático 
para o terrestre. Não possuem raízes e a absorção da água ocorre diretamente através da 
superfície do corpo do gametófito em contato com o substrato, fixo por meio de estruturas 
denominadas de rizóides. Pteridófitas são plantas vasculares sem sementes, popularmente 
conhecidas como samambaias, avencas, xaxins e cavalinhas. Precisam de água para 
facilitar a reprodução e sua sobrevivência. Além disso, apresentam importância econômica, 
medicinal e ornamental. A Botânica apresenta conceitos altamente complexos dificultando 
o ensino-aprendizagem. Nesse contexto, o presente trabalho objetivou inserir aulas práticas 
inovadoras na disciplina de Biologia com ênfase em Botânica. As aulas foram realizadas 
em uma Escola de Ensino Integral em Porto Velho-RO, no ano de 2017 com alunos da 2ª 
série do ensino Médio Integral. As aulas foram divididas em dois momentos: aula teórica e 
prática dos conteúdos de Briófitas e Pteridófitas. A aula teórica consistiu na exposição de 
slides, com os dois temas, sendo abordado primeiramente as Briófitas e em seguida as 
Pteridófitas. Em ambas as aulas foram abordadas as características gerais, ciclo de vida, 
reprodução, curiosidades, diferentes espécies, entre outros aspectos. Na realização da aula 
prática, os alunos foram divididos em quatro grupos, receberam amostras férteis de 
Briófitas e Pteridófitas, sendo solicitado aos alunos que desenhassem em caderno de 
desenho a morfologia e as estruturas observadas a olho nu e na lupa. Durante as atividades, 
os alunos tiveram o auxílio dos professores que tiraram suas dúvidas. Os resultados obtidos 
foram satisfatórios, tendo sido possível instigar os alunos a esclarecerem suas dúvidas, 
argumentar e compreender melhor esses dois temas de forma mais contextualizada. 
Verificou-se ainda, a participação e a curiosidade dos alunos em busca de observar, anotar 
e desenhar todas as estruturas internas e externas dos vegetais. Constatou-se que os alunos 
do ensino público carecem de conhecimentos relacionados aos aspectos básicos da 
Botânica, que fazem parte dos conteúdos a serem trabalhados na Educação Básica. 
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