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Modalidade de 
Ensino 

Fundamental e Médio 

SOBRE A ATIVIDADE 

Introdução A Sistemática Vegetal é a parte da botânica que tem por           
finalidade agrupar as plantas de modo sistemático, a partir de          
caracteres morfológicos e genéticos. Enxergar a cladística e        
conseguir entende-la, nos auxilia na compreensão da evolução e         
seus mecanismos, pois ela ilustra o ancestral comum das         
espécies. No ensino médio são trabalhados quatro grupos, as         
Briófitas, Monilófitas, Gimnospermas e as Angiospermas, no       
qual as plantas se tornam um ótimo material didático para          
visualização prática da cladística e dos caracteres evolutivos que         
foram surgindo nesse reino com o passar do tempo.  

Objetivo Facilitar a compreensão dos mecanismo de classificação e        
evolução das plantas, por meio da participação direta e visual          
dos estudantes. 

Regras e/ou 
Procedimentos 

Inicialmente deve ser realizado um questionamento sobre o que         
é uma planta e quais as principais características morfológicas         
que as classificaram dentro do reino Plantae. Após a introdução          
deve-se apresentar as subdivisões desse reino estudada no        
ensino médio briófitas e monilófitas, finalizando com as        
gimnospermas e angiospermas. Para exemplificar os grupos do        
Reino Plantae foram utilizados exemplares reais dos grupos,        
como: “musgos’’ representando as Briófitas; Samambaia      



representando as Monilófitas; Cica, pinheiro e pinha       
representando as Gimnospermas e diversas flores, sementes e        
frutos representando as Angiospermas. Depois da observação e        
análise das plantas, estas devem ser organizadas de acordo         
com a escala de classificação, para que os alunos possam          
observar as estruturas que foram modificadas para adaptação        
ao meio, tornando-se estruturas mais complexas do que os         
grupos mais basais. 

Aplicabilidade A atividade pode ser aplicada em qualquer nível de ensino,          
desde que a teoria seja balanceada de acordo com os alunos. 
 

Pós-Atividade O aprendizado pode ser avaliado através de um questionário,         
debate ao final da aula, ou através de um jogo simples, na qual             
o professor mistura os exemplares e pede para os alunos          
organizarem individualmente ou em grupo de acordo com a         
cladística, explicando o quais estruturas foram aparecendo       
cronologicamente nas plantas. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Os materiais foram obtidos no setor de Jardinagem e Plantas Nativas do            
IFSULDEMINAS- Campus Muzambinho, porém podem facilmente serem encontrados        
pela cidade. 

 
 Figura 1: Introdução teórica sendo apresentada pelo pibidiano.  

Figura 2:  Exemplares utilizados na atividade. 
Figura 3: Interação e participação dos alunos ao final da aula. 



 


