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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

VISITAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PONTA 

GROSSA À UEPG PARA UM APRENDIZADO DAS PLANTAS MEDICINAIS: UMA 

POSSIBILIDADE PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS. 
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Resumo: A extensão universitária é uma ação educativa que proporciona troca mútua de conhecimentos entre os 

universitários e a comunidade. A falta de laboratórios para a realização das aulas práticas na disciplina de 

Ciências é um dos principais problemas enfrentados pelas escolas públicas brasileiras. Este projeto de extensão 

disponibilizou o laboratório de Farmacognosia (Farmácia) para receber os alunos do ensino fundamental das 

escolas públicas de Ponta Grossa e realizar práticas na área das ciência: química, física e biologia. Primeiro foi 

ministrado uma palestra sobre plantas medicinais, destacando o Cymbopogon citratus (Capim-limão) e 

Cymbopogon nardus (Citronela). Depois foi realizada a extração da essência de Citronela por hidrodestilação em 

aparelho de Clevenger para o combate a Dengue. Extração da cafeína por microssublimação da Paullinia cupana 

(Guaraná) e microscopia ótica de cortes histológicos para observação dos tecidos vegetais. Concluímos que a 

metodologia de ensinar por meio de aulas práticas na área de Ciências são importantes no processo ensino – 

aprendizagem, pois facilita a compreensão dos assuntos comentados em sala de aula, além de despertar 

curiosidade e propiciar um ambiente de descontração para o educando.  

Palavras-chave: Plantas medicinais, práticas de ciências, combate a Dengue 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

“Horto medicinal do Curso de Farmácia da UEPG: um espaço para o aprendizado 

farmacognóstico”. “Uso Racional de Plantas Medicinais nas Comunidades de Ponta Grossa”. 
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- Colégio Estadual Frei Doroteu de Pádua. Escola Municipal João Maria Cruz e Colégio 

Estadual Espírito Santo. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

      Ponta Grossa  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Laboratório de Farmacognosia, sala 54 do Bloco M, Campus da UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

A educação brasileira é marcada por muitas dificuldades, sobretudo no que diz 

respeito ao processo de ensino-aprendizagem. Um dos principais problemas encontrados pelos 

professores de Ciências na atualidade é a falta de laboratório para a realização de aulas 

práticas. Segundo especialistas, as práticas laboratoriais constituem uma das ferramentas para 

melhorar o ensino de Ciências e tornar o aprendizado mais estimulante, pois proporciona aos 

educando a descoberta do novo e o contato com a natureza é uma forma de não ficar 

unicamente na teoria. Mas por outro lado, nos deparamos no Brasil com a triste realidade, 

uma carência de atividades práticas devido a escassez de laboratórios nas escolas públicas do 

ensino fundamental, limitando a aprendizagem dos alunos com relação a química, física e 

biologia (ANDRADE & COSTA, 2016). 

As Universidades são, por excelência, geradora de conhecimentos e têm obrigação 

social de zelar pela qualidade de vida da comunidade na qual está inserida. Neste sentido, a 

extensão universitária visa a realização de ações junto à comunidade, e assim possibilitar que 

o estudante universitário colabore com a sociedade, socializando o conhecimento, estreitando 

as barreiras que existem entre a comunidade e a universidade. Trata-se do relacionamento 

entre a teoria e a prática, ou seja, fazer com que o conhecimento ultrapasse as salas de aula, 

permitindo o aprendizado também pela aplicação (NUNES & SILVA, 2011). 

Neste contexto, a presente atividade extensionista visa disponibilizar aos alunos das 

escolas públicas de Ponta Grossa visita ao Horto medicinal e ao Laboratório de 

Farmacognosia do curso de Farmácia, no bloco M do Campus da UEPG. No laboratório foi 

ministrado palestra sobre plantas medicinais, destacando o Cymbopogon citratus (Capim-

limão) e Cymbopogon nardus (Citronela). Foram selecionadas práticas pertinentes com a 
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ementa do ensino de ciências e assim, permitir que estabeleçam correlação entre os 

conhecimentos teóricos adquiridos na escola com as práticas vivenciadas na UEPG.  

 

OBJETIVOS  

a) Facilitar o ensino de Ciências por meio de aulas práticas e permitir correlacionar a teoria 

com a prática para favorecer o processo ensino - aprendizagem.  

b) Esclarecer e incentivar os alunos das escolas públicas de Ponta Grossa no combate à 

Dengue como questão de saúde pública. 

c) Disseminar o conhecimento das propriedades terapêuticas das plantas medicinais da região.  

METODOLOGIA 

Preparo do Laboratório de Farmacognosia para receber os alunos das escolas públicas 

Os extensionistas da 1a série do curso de Farmácia e a técnica Luciane M. Monteiro 

prepararam os materiais para a realização das práticas: Coletar as folhas de citronela no horto 

medicinal e montar o aparelho de Clevenger. Preparar cortes histológicos das folhas de Capim 

limão e Citronela. Montar o aparato de microssublimação da cafeína. Preparo do chá de 

Capim-limão por infusão para servir com bolacha como lanche.  

Palestra sobre plantas medicinais  

A palestra sobre as plantas medicinais e suas propriedades terapêuticas foi proferida pelas 

Professoras Rosi Zanoni da Silva, Vanessa Lima Torres e Lorene Armstrong. Destacamos o 

Cymbopogon citratus (Capim - limão) e o Cymbopogon nardus (Citronela), visando as suas 

diferenças morfológicas da folha, quanto ao aroma, propriedades medicinais e toxicológicas.    

Extração da Essência da Citronela por Hidrodestilação (SILVEIRA , ET.AL. 2012) 

Colocar 200g da Citronela seca em balão de vidro de 2 L. Adicionar água destilada suficiente 

para submergir a planta. Adaptar o balão ao Clevenger e a manta de calor. Encher a tubulação 

graduada com água destilada. Acoplar o condensador ao Clevenger e ligar a água de 

refrigeração. Aquecer o balão e manter a destilação/3h. Após, desligar o aparelho. Proceder a 

leitura do volume de essência no tubo graduado e retirar a essência em tubo apropriado.  

Extração da Cafeína por Microssublimação (BIAVATTI & LEITE, 2005) 
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Colocar a lâmina de vidro sobre tela de amianto acoplada a uma argola presa a um suporte. 

Na base do suporte colocar uma lâmparina. Adicionar 0,1g do pó de Paullinia cupana 

(Guaraná) dentro do anel e cobrir lâmina de vidro. Aquecer e trocar as lâminas úmidas. 

Aguardar a cafeína sublimar em ráfides (agulhas). Observar no microscópio ótico. 

Preparação de Cortes Histológicos (BIAVATTI & LEITE, 2005) 

Realizar cortes histológicos a mão livre com gilete no sentido transversal e 

paradérmico com as folhas de Citronela e Capim-limão incluídos em suporte de isopor. 

Colocar os cortes entre lâmina e lamínula com água e focalizar no microscópio ótico.  

RESULTADO 

Neste primeiro semestre de 2019, o laboratório de farmacognosia da UEPG, recebeu a 

visita das seguintes escolas públicas de Ponta Grossa: Colégio Estadual Frei Doroteu de 

Pádua, Escola Municipal João Maria Cruz e Colégio Estadual Espírito Santo com o objetivo 

de estimular o interesse pela pesquisa, despertar a curiosidade pelos fenômenos da vida e 

propiciar um ambiente alegre e descontraído para favorecer ensino-aprendizagem. Foram 

selecionadas práticas simples e de fácil entendimento, como: microscopia ótica dos tecidos 

vegetais, extração da essência da citronela e microssublimação da cafeína do Guaraná. 

Extração da Essência da Citronela por Hidrodestilação por Arraste de Vapor 

Os alunos e professores acompanharam a extração da essência da Citronela seca 

(200g) por 3 h de hidrodestilação em Aparelho de Clevenger. Ao final do tempo, cada escola 

obteve 4 mL da essência, a qual será usada no preparo de 70 difusores ambientais para ser 

entregue no Colégio Estadual Frei Doroteu de Pádua, pela ação repelente ao mosquito Aedes 

aegypti, vetor transmissor das infecções febris da Dengue e a da Febre amarela. 

Escola Municipal João Maria Cruz 

A visita da Escola Municipal João Maria Cruz (Uvaranas) aconteceu na tarde de sexta-

feira (17/05/19), com 30 estudantes do 4a ano do ensino fundamental acompanhados da 

diretora Eliane G, Carvalho, coordenadora Mara Rejane, coordenadora do programa Agrinho 

Aparecida Castanho e a assessora pedagógica Eloisa Helena Melo. No laboratório de 

Farmacognosia foi ministrada palestra sobre plantas medicinais e as diferenças entre as folhas 
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de Cymbopogon citratus (Capim-limão) e Cymbopogon nardus (Citronela), destacando a ação 

da Citronela como repelente de insetos e no combate ao Aedes aegypti (VALÉRIO & 

DEFANI, 2009). A visita às dependências da UEPG faz parte das ações do projeto Agrinho, 

desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Ponta Grossa para 

fortalecer a prevenção da dengue. A citronela e o capim-limão são parecidas e é comum a 

confusão entre elas. Podemos diferenciar pelo aroma, o capim-limão é mais suave e lembra o 

limão e o da citronela é parecido com eucalipto. A citronela tem folha mais larga e mais longa 

com 1m de comprimento, enquanto que a folha de capim-limão é mais estreita e mais curta, 

mais ásperas e cortantes e cor mais escura e brilhante que o capim-limão, figura 1.  

Colégio Estadual Frei Doroteu de Pádua FEM. 

A visita do Colégio Estadual Frei Doroteu de Pádua (Periquitos), aconteceu na tarde 

de sexta-feira (07/06/19) com 30 alunos da 8a do ensino fundamental e 4 professoras. No 

laboratório de Farmacognosia foi ministrada palestra de plantas medicinais, seguido das 

práticas de extração de essência e observações no microscópio ótico. 

Colégio Estadual Espírito Santo 

A visita do Colégio Estadual Espírito Santo aconteceu na manhã da quarta-feira 

(26/06/19) com 11 alunos da 7a e 8a do ensino fundamental, 7 alunos do curso de artes da 

UEPG (PIBID) e as professoras Rossana, Teresinha e Angelita (artes, ciências e português). O 

grupo relatou que a visita é pautada no trabalho que desenvolvem na escola sobre o resgate 

cultural das plantas medicinais. Foi ministrada a palestra de plantas medicinais, seguida das 

práticas de extração de essência, da cafeína por microssublimação e microscopia, figura1: 

Figura 1 - Visita da Escola Municipal João Maria Cruz e Colégio Estadual Espírito Santo a UEPG 
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Legenda 1 – Fotos acima -Palestra na Escola João Maria Cruz e fotos abaixo -práticas do Colégio Espírito Santo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino de Ciências deve proporcionar aos alunos do ensino fundamental uma visão 

crítica da natureza e dos procedimentos científicos, os quais podem ser alcançados através de 

práticas laboratoriais. A falta de laboratórios na maioria das escolas públicas é um dos fatores 

que dificultam o processo de aprendizagem das ciências naturais. As aulas práticas servem 

como um subsídio ao professor de Ciências como um mecanismo de atrair os alunos para 

determinados conteúdos. Devemos salientar que estas ações causam grande motivação e 

alegria nos estudantes em conhecer um espaço novo e vivenciar práticas de aprendizagem 

situadas em outros espaços, que não as salas de aulas que estão acostumados.   
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