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A origem das ervas 

O C4, tem o objetivo de, com que a gente  trabalhou no ano elaborar um  
projeto abordando todas as matérias.

Pergunta de Partida: Como os indígenas criaram os remédios sem ter 
nenhuma informação científica sobre o assunto?

Para chegarmos na nossa resposta, observamos sites e assistimos vídeos, 
além de realizarmos um “estudo” com os nossos parentes mais velhos, vendo 
como eram feitos os remédios naturais. 

Resposta: Desde o período pré-histórico, o homem vem observando os 
animais na natureza. Quando se machucavam em uma briga ou algo do 
tipo, procuravam por certa planta, a mastigavam e, depois de um tempo, já 
estavam forte novamente. Além do mais, os homens também tinham sonhos 
com curas para certas doenças, decidindo testá-las na vida real.  



Característcas das ervas 

As ervas medicinais, diferente do que as pessoas 
que vivem nas áreas urbanas pensam, podem 
amenizar sintomas de algumas doenças e tratam 
ferimento comuns também. Isso se usadas da 
maneira correta. Caso ela seja utilizada de uma 
forma errada, podem causar efeitos colaterais 
graves assim como os remédios químicos, por isso, 
procure um médico antes de utilizá-las. 

Nem todas as ervas podem ser utilizadas, já que o 
seu princípio ativo não faz bem ao organismo. 



Receitas da 

vovó

Veja agora as receitas de remédios naturais 
realizadas por nós mesmas



Manoela - Chá para a gripe Melissa - Chá de hortelã

Camila - Chá de hortelã

Rafaela - Vapor de cebola

Sabrina - Chá de camomila, alecrim 
e hortelã.

https://docs.google.com/file/d/1EUAjsoBwir-GejEg1NVmHW6mKb2FscV2/preview
https://docs.google.com/file/d/1uFvXdfyxXnwBezQPvBdx3fpeJUcBbcu5/preview
https://docs.google.com/file/d/1jCBd2hl_xn8aIuvnNmMle9c6QfmPeCT1/preview
https://docs.google.com/file/d/1j4Xvgx1xeofc0PKfjO2OzBs15eL7HuES/preview
https://docs.google.com/file/d/1jBOWBJf3rMRw1VocR7DFf_WU2Blt1vKF/preview


Video de explicação

https://docs.google.com/file/d/1PqieC9F_Qqk25FKNwdrMWiRPNsxbANtT/preview


GALERIA DE 
IMAGENS



História em quadrinhos

História 1

História 2



Jogue um Kahoot para 

ver o quanto aprendeu

Abra o site www.kahoot.it
Ou use o Kahoot! App
Adicione o código que aparecer na tela 
da vídeo chamada e começe a jogar!

https://docs.google.com/file/d/1_fI5uPj5kmho6GcxKRPuE5_5u4mhM0Hg/preview
https://docs.google.com/file/d/1j1-kzAFOaeqZ6xqfZMOJDUfJcCDVvzR-/preview


Vamos comentar?

Agora siga aqui os comentários 

das questões do Kahoot.



Cometários Kahoot

1. Os remédios naturais feitos com ervas são consumidos apenas por chá?
A resposta correta é: Não, pode ser consumida também em outras formas. Ela é comentada 
no vídeo explicativo. 
(vídeo explicativo - 0:09 min)

2.  Qualquer erva pode ser consumida, desde que seja cheirosa.
A resposta certa é: Falso. Ela é comentada no slide com as características das ervas 
medicinais. 

3. Quais são os benefícios da chá de hortelã?
A resposta correta é: Dor de barriga e tosse. Ela foi comentada em um dos vídeo de receitas 
da vovó. 
(vídeo Melissa- chá de hortelã - 3:00 min)

4. Por que os remédios naturais são melhores que os químicos? A resposta correta é: 
Porque não contém substâncias artificiais e são mais baratos.  Ela é comentada no 
vídeo explicativo.
(vídeo explicativo - 0:18 min)

5. O chá de camomila, hortelã e alecrim serve para mal estar e insônia. A resposta correta 
é: Verdadeiro. Ela é comentada em um dos vídeo da receita da vovó
(vídeo Sabrina - 5:20 min)



Comentários Kahoot

6. Os remédios naturais causam mais efeitos colaterais do que os químicos? A resposta 
correta é: Não, eles causam menos efeitos colaterais do que os químicos. Isso é apresentado 
no vídeo explicativo.(video 0:20)
7. Por que o vapor de cebola melhora a sinusite? A resposta correta é: Porque a cebola tem 
propriedades anti-inflamatórias. Ela é comentada no vídeo Receita da vovó 
(video Rafaela - vapor de cebola -  2:32 min)
8. Por que nem todas as plantas podem ser consumidas como remédios naturais? A resposta 
certa é: Porque o seu princípio ativo pode fazer mal ao organismo. Ela é citada no slide 2.
(slide 2)
9. O que é a fitoterapia? A resposta correta é: É o uso de plantas para a cura de doenças e 
ferimentos. Ela é comentada no vídeo explicativo. 
(vídeo explicativo - 0:01 min)
10. Como os indígenas criaram os remédios sem ter nenhuma informação científica sobre o 
assunto? A resposta correta e Com a observação dos animais da natureza e por meio de 
sonhos .Ela é falada no slide 1 e no vídeo 1:08
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