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Título: Plantas 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, trabalharemos o grupo mais comum de plantas, as ditas angiosper-

mas. Com esse trabalho, esperamos que os alunos reconheçam as partes que compõem as plantas 

desse grupo e entendam algumas de suas funções. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, flores e frutos). 

• Identificar as funções que algumas dessas partes desempenham. 

Objeto de conhecimento 

Plantas. 

Habilidade 

(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, flores e frutos) e a função 

desempenhada por cada uma delas e analisar as relações entre as plantas, os demais seres vivos e 

outros elementos componentes do ambiente. 

Recursos e materiais necessários  

Aula 1:  

• Aparelho de som ou outro recurso para ouvir a música Dona Árvore, de Bia Bedran.  

• Fotografias de diversos tipos de árvores/plantas (com frutos; com flores; com frutos e flo-
res; somente com folhas; ou sem folhas). 

Aula 2:  

• Cola. 

• Folhas sulfites. 

• Lápis coloridos. 

• Vegetais variados para manuseio dos alunos. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – Música 

Duração: duas aulas de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

No início da aula, leve os alunos para o pátio da escola e organize-os em círculo. Toque a música 

Dona Árvore de Bia Bedran e dance e cante com eles. Após ouvir e dançar com os alunos pergunte: 

• Sobre o que fala a música? 

• Quais partes de uma planta/árvore são faladas na música? 

• Além das partes da planta citada na música – tronco, folha, fruto, flor, raiz –, que outro 
elemento presente em plantas poderia estar na música? Sementes. 

• A música fala do tronco da árvore. Que outro nome é dado para essa parte da planta? 
Caule. 

• Os galhos pertencem a que parte da planta? Caule. 

• Será que todas as plantas possuem todas as partes citadas na música? Não. 

Instigue-os a pensar e a discutir sobre plantas que não possuem flores, frutos ou mesmo se-

mentes.  

 

Aula 2 – Observando as partes de uma planta 

Duração: duas aulas de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em grupo. 

Traga para a sala de aula plantas que você adquiriu e que não apresentem riscos para os alu-

nos. É importante que você leve para a escola uma planta que contenha: raiz, caule, folhas e flores 

bastante evidentes, como violetas (Saintpaulia ionantha). Caso não seja possível adquirir essas plantas, 

sugerimos que você adquira em um mercado ou feira livre alguns vegetais comestíveis, de preferência 

os mais completos possíveis quanto aos órgãos que apresentam. A proposta é estimular o aluno a 

reconhecer os órgãos das plantas envolvidas. Vamos dar algumas sugestões de vegetais que podem 

ser utilizados: 

• Raízes: beterraba, cenoura, batata-doce, mandioca, rabanete. Repare que, nesse caso, as 
partes mais volumosas são as raízes, cuja função principal é armazenar alimento para a 
planta. Aliás, é por esse motivo que as usamos como alimentos. 

• Caules: aspargos, batata-inglesa, palmito, salsão, broto de feijão. A batata-inglesa é caule, 
apesar de subterrânea, e armazena alimento para a planta. 
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• Folhas: repolho, alface, couve, etc. A variedade de vegetais cuja folha é a parte comestível 
é muito grande, e consegui-las não apresentará dificuldades.  

• Frutos: vagem, limão, laranja, pimentão, abóbora, etc. Todos eles podem ser cortados pelo 
professor, na aula, para evidenciar a presença de sementes. 

• Sementes: ervilha, feijão e todas que pudermos ver no interior dos frutos cortados. 

Divida a sala em grupos pequenos e forneça a cada grupo um ou mais exemplares dos materi-

ais que você trouxe. Peça que observem e identifiquem as estruturas tratadas na aula anterior da se-

quência didática: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. 

Explique que nas raízes e no caule há tubos finos que conduzem a água e os sais minerais que 

as raízes absorvem do solo. Simplificadamente, conte aos alunos que as folhas das plantas produzem 

seu próprio alimento a partir da luz solar, água e ar, e que esse alimento é levado a outras partes da 

planta por meio de outros tubos finos presentes nos caules e raízes. Fale que os frutos se originam a 

partir das flores e encerram as sementes e que elas contêm a planta jovem que irá crescer e gerar, 

quando se desenvolver, novas raízes, caules, folhas, frutos e sementes. 

Adquira e traga para a sala de aula outras espécies de plantas com diferentes tipos de folhas. 

Dê preferência, como sugerimos, para folhas que você encontra facilmente em sua região nas feiras e 

mercados, e plantas que façam parte do cotidiano e alimentação dos alunos. Peça para que comparem 

os diferentes tipos de folhas: suas formas, texturas, cores, padrão das nervuras da folha, etc. Solicite 

que desenhem e pintem as folhas de que mais gostaram e as identifiquem com os nomes populares 

da sua região. Ao fim, você pode organizar um mural com os alunos afixando os trabalhos. 

Aferição de aprendizagem 

É imprescindível fazer observações e anotações pessoais para sistematizar os dados e informa-

ções e recolher elementos importantes sobre como os alunos estão compreendendo e construindo os 

conceitos e relacionando as informações novas com seus conhecimentos anteriores. Procure observar 

se eles conseguem reconhecer e apontar as funções das diferentes partes da planta. 

A avaliação será realizada ao longo de todo o processo. Deverão ser considerados: o interesse 

do aluno pelo assunto trabalhado, sua participação e seu envolvimento nas diferentes situações pro-

postas, a interação e reflexão em grupo, e a compreensão da temática — por meio da expressão de 

suas ideias, sentimentos, observações, conclusões. 

Como sugestão de avaliação, também poderá ser realizada a seguinte atividade: distribuir 

massa de modelar para que cada aluno modele/faça uma planta completa. Em seguida, organize-os 

em trio e oriente-os a fazer uma apresentação de suas plantas para a classe, explicando qual a função 

de cada uma de suas partes. 

Você também poderá propor que os alunos se autoavaliem. Adapte esta lista de sugestões à 

sua turma: 
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• Fui capaz de colaborar durante o trabalho de observação das partes das plantas? 

• Consegui ouvir meus colegas? 

• O que aprendi ao realizar o trabalho proposto? 

• Consigo identificar as partes de uma planta? 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Desenhe uma planta identificando suas partes e aponte com setas qual é o caminho que a água 
faz dentro dela. 

2. Responda se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(   ) Todas as folhas de plantas são iguais. 

(   ) As plantas produzem seu próprio alimento a partir da luz do sol, água e ar. 

(   ) Todas as plantas possuem frutos e flores. 

(   )  Podemos comer todos os tipos de plantas. 

 

Gabarito das questões 

1. O aluno deve fazer um desenho em que aponte corretamente o que são raiz, caule e folha e de-
senhar um caminho orientado das raízes para as folhas representando o sentido do movimento 
da água dentro da planta. 

2. ( F ) Todas as folhas de plantas são iguais. 

( V ) As plantas produzem seu próprio alimento a partir da luz do sol, água e ar. 

( F ) Todas as plantas possuem frutos e flores. 

( F )  Podemos comer todos os tipos de plantas. 

 

 


