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A Biologia integra as diferentes ciências da vida, e nela a Botânica se insere 

encarregando-se pelo estudo dos vegetais, agrupando-os e classificando-os de acordo 
com os seus aspectos morfológicos. As aprendizagens alcançadas no ensino médio, 
em relação aos conhecimentos botânicos, têm sido limitadas pela falta da 
contextualização dos conceitos científicos. Tal realidade vincula-se às formas como 
os conteúdos são desenvolvidos nos espaços de sala de aula. O professor de biologia 
é, portanto, desafiado a adotar alternativas pedagógicas para ensinar Botânica, 
contribuindo para a construção de conhecimentos efetivos e despertando nos 
estudantes o interesse a respeito dos vegetais. Nesta perspectiva, o presente estudo 
teve como objetivo desenvolver estratégias metodológicas ativas como facilitadoras 
de aprendizagens no Ensino de Botânica na Educação Básica.  As atividades foram 
realizadas a partir da aplicação de oficinas pedagógicas e realização de estudo de 
campo com alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública da cidade de 
João Pessoa - PB. Foram feitos diagnósticos metodológicos por meio de observações 
e cognitivos pela aplicação de testes (pré-teste) que versaram sobre conteúdos de 
Botânica. Em seguida, foram planejadas e aplicadas as sequências didáticas mediadas 
por oficinas temáticas e estudo de campo. O processo avaliativo foi contínuo, 
mediador e diagnóstico (pós- teste). Como resultados, foi possível apreender que no 
campo da cognição os estudantes das duas turmas ao serem analisados em pré-testes 
manifestaram-se com pouco conhecimento acerca dos conceitos botânicos, além de 
não se mostrarem interessados nos conteúdos básicos da disciplina (como conceitos, 
funções e formas das plantas), como também dos grupos vegetais do bioma local. 
Após o desenvolvimento de oficinas temáticas e estudos de campo em uma das 
turmas e, ao fazer uma análise comparativa dos pós-testes aplicados nas duas turmas, 
este revelou que na turma submetida às estratégias dinâmicas de ensino, houve um 
avanço qualitativo de conhecimentos nos estudantes sob o aspecto conceitual e 
compreensão de conceitos vinculados ao seu cotidiano, além de manifestarem-se 
interessados, buscando informações e apontando curiosidades acerca do papel das 
plantas para a vida e para o ambiente. O estudo revelou que a adoção de metodologias 
ativas para o ensino é uma opção pedagógica exitosa, uma vez que promove o ensino 
contextualizado dos temas da Botânica, contribuindo para a compreensão dos 
conceitos básicos e o desenvolvimento de habilidades, despertando o prazer pelo 
estudo dos vegetais, o conhecimento e a valorização do cenário florístico no qual a 
escola se insere.   
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