
ATIVIDADE INDIVIDUAL 
(2,2H)/

ATIVIDADE COLABORATIVA 
(3H)/

UNIDADE 
SEMESTRAL

AULA TEMA OBJETIVOS
PONTUAÇÃO (0-100)/ 5 por 

pontualidade na entrega de cada 
atividade

PONTUAÇÃO (0-100)/ 5 por 
pontualidade na realização de 

cada atividade

9 2 Morfologia e Anatomia 
Vegetal Apresentação da disciplina e introdução a Botânica

apresentar a UC; discutir a 
importância do ensino de 
organografia, morfologia e 
anatomia vegetal; refletir 
sobre as dificuldades de 
ensino-aprendizagem em 
anatomia vegetal. 

webaula; vídeo-aula 
em slide ; apostila; 

livro didático; 
atividades 
avaliativas 

individual e grupal

Exercício de sondagem; Prática (álbum de família - registro fotográfico dos vegetais na  moradia)

15/03 a 20/03

Formulário eletrônico
Reunião de grupos da 
prática (gravação de 
meet)

15/mar 7,2

10 2 Morfologia e Anatomia 
Vegetal Sistema radicular e caulinar

explanar sobre os 
componentes, diversidade e 
definições dos sistemas 
radicular e caulinar

webaula; vídeo-aula 
em slide ; apostila; 

livro didático; 
atividades 
avaliativas 

individual e grupal

Exercício (cegueira botânica - caule ou raiz?); Prática (ilustração botânica manuscrita - diversidade 
radicular e caulinar)

22/03 a 27/03

Formulário eletrônico
Reunião de grupos da 
prática (gravação de 
meet)

22/mar 7,2

11 2 Morfologia e Anatomia 
Vegetal Estruturas reprodutivas - flor, fruto e semente

explanar sobre os 
componentes, diversidade e 
função das estruturas 
reprodutivas das 
angiospermas

webaula; vídeo-aula 
em slide ; apostila; 

livro didático; 
atividades 
avaliativas 

individual e grupal

Exercício (cegueira botânica - de onde veio esse fruto?); Prática (ilustração botânica manuscrita - 
diversidade flor e fruto)

29/03 a 03/04

Formulário eletrônico Relatório da prática 29/mar 7,2

12 2 Citologia Vegetal Evolução, estrutura e componentes da célula vegetal apresentar a teoria de 
evolução da célula vegetal

webaula; vídeo-aula 
em slide ; apostila; 

livro didático; 
atividades 
avaliativas 

individual e grupal

Exercício (interpretação e produção textual - Micropropagação, protoplasto e plantas transgênicas); Prática 
(anatobloco - célula vegetal)

05/04 a 10/04

Ilustração anatômica Reunião de grupos da 
prática 05/abr 7,2

13 2 Citologia Vegetal Divisão celular, crescimento e desenvolvimento da 
planta

apresentar as estruturas, 
processos e produtos 
envolvidos na divisão da 
célula vegetal

webaula; vídeo-aula 
em slide ; apostila; 

livro didático; 
atividades 
avaliativas 

individual e grupal

Exercício (mapa mental manuscrito - divisão celular); Prática (divisão ao celular - observação da divisão 
celular em raiz de cebola)

12/04 a 17/04

Mapa mental Relatório de prática 12/abr 7,2

14 2 Histologia Vegetal Sistema de revestimento

caracterizar as estruturas, 
componentes e 
diversidade do sistema de 
revestimento das 
angiospermas

webaula; vídeo-aula 
em slide ; apostila; 

livro didático; 
atividades 
avaliativas 

individual e grupal

Exercício (mapa mental manuscrito - sistema de revestimento em plantas lenhosas); Prática (Anatobloco - 
histologia de raiz e caule)

19/04 a 24/04

Mapa mental
Reunião de grupos da 
prática (gravação de 
meet)

19/abr 7,2

15 2 Histologia Vegetal Sistema fundamental

caracterizar as estruturas, 
componentes e 
diversidade do sistema de 
revestimento das 
angiospermas

webaula; vídeo-aula 
em slide ; apostila; 

livro didático; 
atividades 
avaliativas 

individual e grupal

Exercício (mapa mental manuscrito - parênquima x  colênquima); Prática (anatobloco - histologia da folha)

26/04 a 01/05

Mapa mental
Reunião de grupos da 
prática (gravação de 
meet)

26/abr 7,2

16 2 Histologia Vegetal Sistema vascular e sistema meristemático

caracterizar as estruturas, 
componentes e 
diversidade dos sistemas 
vascular e meristemático

webaula; vídeo-aula 
em slide ; apostila; 

livro didático; 
atividades 
avaliativas 

individual e grupal

Exercício (mapa mental manuscrito - floema x  xilema); Prática (Anatobloco - histologia de raiz e caule - 
sistema vascular e meristemático)

03/05 a 08/05

Mapa mental Relatório da prática 03/mai 7,2
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