
11.° CONEX – Pôster / Produto/ Oficina – Resumo 

 

1 

ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

( x )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 

HERBÁRIO COMO INSTRUMENTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 
MARCONDES, Israel

1
 

TARDIVO, Rosângela Capuano
2
 

 
 

RESUMO- Herbário é uma coleção científica de plantas desidratadas e classificadas de acordo com 
um sistema de classificação. Um herbário inclui diversas coleções de Angiospermas, Gimnospermas, 
Pteridófitas, musgos, briófitas, liquens, algas e até fósseis. Por esta razão, constitui uma fonte de 
referência para pesquisa básica em botânica e áreas afins. O Herbário da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (HUPG) é conhecido como o “Herbário dos Campos Gerais”, pois o seu acervo está 
formado, em grande parte, por exemplares da flora regional. Atua na pesquisa, dando suporte aos 
subprojetos desenvolvidos na área de botânica e recebe pesquisadores nacionais e estrangeiros. No 
ensino, qualifica alunos de graduação e pós-graduação. Na extensão, o herbário presta serviços à 
comunidade em geral, identificando plantas medicinais, daninhas e tóxicas e funciona como um 
instrumento didático para alunos do ensino público e particular, recebendo visitas das escolas e 
também, divulgando a sua coleção nas mesmas, através de palestras e materiais didáticos. O 
objetivo deste projeto é divulgar a coleção do Herbário HUPG nas escolas do município de Carambeí. 
Até o momento foram realizadas dez palestras para alunos de 10 turmas diferentes, sendo duas 
turmas do 3º ano do ensino médio, duas do 2º e mais duas do 1º ano também do médio. E para o 
ensino fundamental foram dadas palestras para o 6º, 7º, 8º e 9º anos, todas estas turmas fazem parte 
do Colégio Estadual Carlos Ventura e até o momento cerca de 250 alunos alcançados com este 
projeto. Estas atividades enfatizam a valorização dos estudos em plantas em vários aspectos e a 
conservação dos ambientes naturais. Sendo que este projeto proporciona o contato dos alunos com o 
Herbário, enfatizando a importância da preservação da flora regional. 
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