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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo relatar o desenvolvimento da disciplina “A importância das plantas 

medicinais” no contexto do ensino remoto emergencial da Pandemia de Covid-19. A disciplina foi 

ministrada para alunos dos 7°, 8° e 9° ano do Ensino Fundamental II de uma escola pública de um 

município do interior do Estado de São Paulo. Planejada para o ensino presencial, foi desenvolvida na 

modalidade remota no cenário pandêmico de 2020. Estudo qualitativo. Apresenta inicialmente uma 

caracterização da disciplina, seguida de uma análise de dados de documento (plano de ensino) e de 

entrevista com o docente da disciplina. A análise recai nas práticas de ensino, levando em conta as 

perspectivas inicias para o desenvolvimento de modo presencial e as adaptações realizadas pelo 

professor para viabilizar o desenvolvimento da disciplina de modo remoto. O contexto pandêmico desafia 

professores e alunos e demanda flexibilidade e abertura para a mudança, adaptação e inovação no 

planejamento e nas práticas de ensino. 
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INTRODUÇÃO 

Com a Pandemia da COVID-19, a partir de março de 2020, as aulas de escolas 

públicas e privadas brasileiras foram suspensas e o Ministério da Educação autorizou o 

ensino remoto emergencial, com adaptação dos trabalhos escolares para essa 

modalidade (BRASIL, 2020).  

A situação de crise de saúde revelou a urgência e a possibilidade da 

transformação do modelo escolar, apontando para a construção de novos ambientes 

educacionais (NÓVOA, ALVIM, 2020).  

As escolas e os professores se empenharam na manutenção do vínculo com os 

alunos apoiando-os em suas aprendizagens em contexto de maior autonomia e 

liberdade dos professores, em assumir seu papel de construtores do conhecimento, de 

experimentação e de inovação - elementos importantes para um reconhecimento social 

e nova afirmação profissional docente (NÓVOA, 2020). 

Neste cenário, este estudo trata dos desafios do ensino remoto emergencial da 

Pandemia de Covid-19; e toma por referência a experiência docente na Educação 
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Básica, com uma disciplina de uma escola pública do interior do Estado de São Paulo. 

Trata-se de um relato de experiência que prioriza o desenvolvimento da disciplina “A 

importância das plantas medicinais”, ministrada para alunos dos 7°, 8° e 9° ano do 

Ensino Fundamental II, planejada para o ensino presencial e desenvolvida na 

modalidade remota no primeiro semestre de 2020.   

Este estudo tem por objetivo relatar o desenvolvimento da disciplina “A 

importância das plantas medicinais” no contexto do ensino remoto emergencial da 

Pandemia de Covid-19. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo qualitativo; inicialmente apresenta uma caracterização da disciplina “A 

Importância das Plantas Medicinais”, seguida de uma análise de dados de documento 

(plano de ensino) e de entrevista com o docente da disciplina. O foco da análise recai 

nas práticas de ensino do professor.  

Caracterização: trata-se de uma disciplina eletiva, planejada por um professor da 

escola com formação na área de Ciências Agrárias a partir do resultado de uma 

pesquisa realizada com os alunos, o qual apontou o interesse em temas e profissões 

da saúde. A disciplina foi idealizada visando fornecer subsídios para que o aluno de 

forma interdisciplinar adentrasse ao universo das plantas medicinais lançando mão de 

valores e princípios científicos e aspectos sociológicos. Trata-se de uma disciplina é 

semestral, de caráter teórico-prático, com duração semanal de 90 minutos, 

caracterizada por uma heterogeneidade de turmas (31 alunos de ambos os gêneros 

das classes de 7°, 8° e 9° anos). O conteúdo programático abordou os temas: histórico 

do uso de plantas medicinais (COSTA et al, 1992); noções de botânica e etnobotânica 

(PANIZZA; VEIGA e ALMEIDA, 2012); legislação brasileira de plantas medicinais 

(BRASIL, 2010); cultivo das plantas medicinais (PEREIRA et al., 2011); plantas 

medicinais nativas e exóticas (LORENZI e MATOS; 2008); conservação, preparo e uso 

de plantas medicinais (HARAGUCHI e CARVALHO; 2010) e metodologia cientifica 

(OLIVEIRA, 2000). A avaliação dos alunos, focada no engajamento e na participação 

nas atividades propostas, envolveu habilidades como: interpretação e elaboração de 

textos com viés científico; aprimoramento do poder de argumentação; interpretação do 

contexto social aplicado a disciplina.  

Cabe observar que as disciplinas eletivas, na rede pública de ensino no Estado 

de São Paulo, foram inseridas no calendário de 2020, com fins de estabelecer diálogo 

com o “projeto de vida” dos alunos. 
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No entanto, as limitações impostas pela pandemia, à presencialidade e às 

interações, geraram a necessidade de repensar e reestruturar a dinâmica da disciplina. 

Deste modo, a análise recai nas práticas de ensino, levando em conta as perspectivas 

inicias para o desenvolvimento de modo presencial e as adaptações realizadas pelo 

professor para viabilizar o desenvolvimento da disciplina de modo remoto.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise documental permitiu identificar que a disciplina previa, em seu plano 

de ensino: compartilhamento de plantas; construção de “espiral de ervas medicinais” no 

jardim da escola; vinculação com “Projeto de Vida”; diálogo interdisciplinar (medicina, 

farmácia, história, agronomia, ecologia, etnobotânica, antropologia); visitas a jardim 

botânico; aulas expositivas, seminários e palestras com profissionais da comunidade; 

metodologia de pesquisa.  

Por sua vez, a entrevista mostrou que o professor realizou uma série de 

adaptações em suas práticas de ensino: uso de TDICs; aulas síncronas; curadoria de 

conteúdo; questionários; mural virtual; fórum de dúvidas; pesquisas na internet e 

entrevistas com familiares; elaboração de cartilha pelos alunos. O Google Meet foi 

empregado para interação e esclarecimento de dúvidas dos alunos (apesar de pouco 

acessado). A criação de salas de aulas e de reuniões virtuais ajudou a evitar maior 

evasão dos alunos. 

Apesar das desigualdades e dificuldades da educação pública brasileira, bem 

como do engajamento reduzido dos alunos - que passou de 100% (presencial) para 

17% (início do ensino remoto) e, posteriormente, 37% (final do semestre) - a mudança 

das práticas docentes viabilizou o aprendizado dos alunos (o que pôde ser notado a 

partir das respostas positivas e produções que demonstram interesse, trabalho de 

pesquisa e aprendizado).  

Este estudo mostrou que o contexto pandêmico desafia professores e alunos e 

demanda flexibilidade e abertura para a mudança, adaptação e inovação no 

planejamento e nas práticas de ensino. 
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