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Biodiversidade e saúde.

Por: Gabriele MilbradtGlasenap.

Biodiversidade quer dizer diversidade de vida, essa palavra que embora pareça
tão singela representa o grande numero de espécies de plantas e animais que existe em
nosso plane. Ela assegura o equilíbrio de todo o nosso ecossistemas, com isso todo dano
que for causado à ela não vão repercutir somente na determinada espécie mas também a
todo ecossistemas que existe em sua volta.

Por  isso,  existe  uma  grande  preocupação  com  o  grande  impacto  que  o  ser
humano está causando a biodiversidade existente, que em um curto período de tempo
pode perder inúmeras espécies devido aos danos causados pelo homem.

Sendo  assim,  para  causar  um  maior  interesse  em  preservar  o  ambiente  nos
alunos, é necessário mostrar o quanto ela pode nos fornecer e para isso mostramos à eles
os benefícios para a nossa saúde que inúmeras espécies podem nos trazer e alertamos
sobre os poucos malefícios que ela nos traz. 

Embasados  nisso,  os  bolsistas  da  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental
Carlota Vieira da Cunha proporcionaram aos alunos do 8º ano do turno da tarde um
momento de aprendizado e de firmar um compromisso com a natureza no dia 23 de
outubro de 2017. 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 Conscientizar sobre a importância do meio ambiente.
 Mostrar  a  grande  diversidade  de  plantas  e  animais  que  existem  em  nosso

planeta.
 Reconhecimento de plantas tóxicas e plantas medicinais. 
 Pássaros que vivem em no estado do Rio Grande do Sul.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

 Prevenção contra doenças causadas por insetos. 
 Uso de plantas medicinais. 
 Curiosidades sobre os pássaros que vivem no estado do Rio Grande do Sul.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Em um primeiro momento foi passado aos alunos o que é a biodiversidade e a
sua grande importância, através de uma aula expositiva dialogada em forma de slides e
com a apresentação de um vídeo. 

Para encerrar foi feito com os alunos o jogo Que bicho ou planta é esse?. A fim
de uma melhor fixação do assunto abordado durante a aula. 

AVALIAÇÃO



Como forma de avaliação foi feito um jogo chamado Que bicho ou planta é
esse?.Durante o jogo, os alunos que estavam separados em dois grupos, escolhiam um
número e tinham 3 charadas para descobrir de que bicho estava se tratando.
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Figura 1: Bolsista-ID explanando sobre biodiversidade.

Figura 2: Alunos assistindo ao vídeo: Porque a Biodiversidade é importante.



Figura 3: Educandos e bolsista-ID durante a realização do jogo.


