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CONTEXTUALIZAÇÃO

A utilização de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura e prevenção de doenças é

uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. A confecção do bloco de receitas

de Plantas Medicinais tem o intuito de organizar diversas receitas, formas de preparo e utilização

destes fitoterápicos. É imprescindível que os educandos conheçam a importância das plantas e suas

diversas possibilidades de consumo. 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Confecção de blocos de receitas de plantas medicinais;

- Estimular os alunos a conhecerem a importância do uso das plantas medicinais.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

 - Conscientizar os alunos da importância do uso das plantas medicinais e de montar um bloco com 

receitas de produtos preparados a partir do uso de fitoterápicos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Atividade  desenvolvida  com  os  alunos  do  9º  ano,  

com  o  objetivo  de  proporcionar  aos  educandos  o  contato  com  diferentes  tipos  de  alimentos

confeccionados com a utilização de plantas medicinais. Após a explanação do tema, a pibidiana

apresentou aos alunos suas pesquisas digitalizadas e impressas para a colagem no bloco de receitas.

Os alunos demonstraram interesse durante as atividades propostas.

AVALIAÇÃO

A avaliação desenvolvida através da confecção do bloco de receitas de Plantas Medicinais.

REFERÊNCIAS

Disponível em:

< http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=35684  >Acesso em: 19 de Abril 
de 2017.

NOTÍCIA:

No dia 16 de Maio na Escola Carlota Vieira da Cunha foi feita a atividade de confecção de

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=35684%3E


blocos de receitas de Plantas Medicinais com os alunos do nono ano, com o intuito de organizar

diversas  receitas,  formas  de  preparo  e  utilização  destes  fitoterápicos. É imprescindível  que  os

educandos  conheçam a  importância  das  plantas  e  suas  diversas  possibilidades  de  consumo. A

utilização de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura e prevenção de doenças é uma das

mais antigas formas de prática medicinal da humanidade.

Figura 1: Alunos do 9º ano confeccionando o bloco de receitas.

Figura 2: Alunos encapamado o bloco de receitas.



Figura 3: Capa do bloco de receitas.


