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Modalidade de 
Ensino 

Ensino fundamental 

SOBRE A ATIVIDADE 

Introdução A palavra angiosperma vem do grego angeios, que significa        
'bolsa', e sperma, 'semente'. Essas plantas representam o grupo         
mais variado em número de espécies entre os componentes do          
reino Plantae ou Metaphyta (SÓ BIOLOGIA, 2019). Estas plantas         
são de grande importância econômica e ecológica para a         
manutenção dos ecossistemas (CAMPOS, 2019). Por isso o       
ensino sobre os aspectos morfológicos a partir de aulas práticas          
são importantes para facilitar a compreensão dessas estruturas. 

Objetivo - Mostrar aos discentes todas as partes de uma flor; 
- Desenvolver a interação entre os alunos; 

Regras e/ou 
Procedimentos 

A proposta será de uma aula teórica e prática. A parte teórica            
consistirá em uma introdução ao tema angiospermas, seguido da         
classificação e identificação das estruturas de uma flor. Durante a          
introdução poderá ser realizado tópicos e desenhos esquemáticos        
no quadro. A aula prática consistirá em flores coletadas na cidade           
de Muzambinho. As espécies podem ser: hibisco, flamboyant e         
azaléia. Além das flores poderá ser utilizado folhas de papel A4           
coloridas, cola branca e questionário impresso. Após a aula         
teórica, os alunos devem ser divididos em 5 grupos e cada grupo            
ficará com uma flor. A atividade consistirá em separar cada          
estrutura da flor e colar no papel A4. Após a colagem os alunos             

https://www.gestaoeducacional.com.br/ecossistema/


devem identificar as estruturas com o lápis. As estruturas         
demarcadas podem ser: gineceu, androceu, sépalas, pétalas,       
pedicelo e receptáculo floral. Depois dessa atividade os discentes         
devem responder a um questionário contendo perguntas sobre a         
função das estruturas encontradas na flor (NUNES, 2019). 

Aplicabilidade Essa aula foi elaborada para que os alunos compreendam a          
importância das flores. Ela pode ser aplicada no ensino médio,          
pois é um tema amplo e pode utilizada de varias formas. 

Pós-Atividade A atividade proposta poderá auxiliar no conhecimento sobre as         
angiospermas. O professor também poderá utilizar questionários       
para avaliar o conhecimento adquirido pelos discentes e também         
elaboração de provas da parte teórica do tema. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

O material utilizado foi flores, cola e um pedaço de papel A4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - material utilizado na aula prática 
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