
INTERVENÇÃO 

Adote uma semente, cultive e veja o florescer!

Nadine Pereira Igisck

CONTEXTUALIZAÇÃO

A  germinação  é  o  processo  inicial  de  crescimento  e  diferenciação  embrionária  dos

organismos vegetais, a partir de uma semente em condições propícias de desenvolvimento, ou seja,

tendo a disponibilidade de água, oxigênio, temperaturas adequadas. O objetivo da atividade é fazer

com que os  alunos  conheçam o princípio  do  ciclo  de  vida  de  uma planta  (a  germinação)  e  a

cultivem para que ela floresça.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Conscientizar os alunos a compreender os processos de germinação e incentivar que eles tenham

um cuidado para que isto ocorra.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

 - Incentivar o interesse do aluno pelos cuidados e preservação das plantas para o meio ambiente.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Dentre as diversas espécies de Plantas Medicinais foram escolhidos para plantio, observação

e cultivo as plantas popularmente conhecidas como Camomila, Erva-doce e Funcho. Durante duas

horas aulas, foi possível desenvolver uma leitura sobre cada planta e realizar seu plantio, este feito

reutilizando garrafas PET como suporte.  Todos os alunos levaram sua atividade para casa, para

acompanhar e cuidar do seu crescimento até a primeira quinzena de agosto.

AVALIAÇÃO

A avaliação será feita através do desempenho e interesse demonstrado pelos discentes 

durante as atividades. 

REFERÊNCIAS

Disponível em:

< http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/germinacao.htm>Acesso em: 19 de 
Abril de 2017.

NOTÍCIA

Aos 23 dias do mês de Maio foi realizada a primeira parte da atividade Adote uma semente,

http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/germinacao.htm%3E


cultive e veja o florescer, com os alunos do 9º ano da Escola Carlota Vieira da Cunha.

A  germinação  é  o  processo  inicial  de  crescimento  e  diferenciação  embrionária  dos

organismos vegetais, a partir de uma semente em condições propícias de desenvolvimento, ou seja,

tendo a disponibilidade de água, oxigênio, temperaturas adequadas. O objetivo da atividade é fazer

com que os  alunos  conheçam o princípio  do  ciclo  de  vida  de  uma planta  (a  germinação)  e  a

cultivem para que ela floresça.

Figura 1: Pibibiana explanando sobre as espécies de plantas medicinais que seriam utilizadas para o 

plantio. 

Figura 2: Alunos do 9º ano confecionando com garrafas pet o suporte para as sementes.



Figura 3:Pibidiana Nadine Igisck demonstrando como deveria ser feito o plantio das sementes a 

turma do 9º ano.


