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APRESENTAÇÃO

Prezados colegas

Esta produção caracteriza-se como uma Unidade Didática - Pedagógica, a qual

será desenvolvida com a intenção de realizar intervenção com os alunos do cu rso técnico

buscando compreender o atual currículo de formação em agropecuária relacionado com as

exigências do mundo do trabalho.

O objetivo é promover uma reflexão sobre os conteúdos das disciplinas

específicas do curso técnico em ag ropecuária e relacioná-las com a formação profissional

necessária para ingresso nas empresas especializadas.

É importante levar em consideração que este trabalho não será realizado de

maneira conclusiva, pois por meio das experiências adquiridas durante a vida profissional,

pode-se observar que várias mudanças em certas condições tecnológicas, administrativas,

humanas, sócio-ambientais e do conhecimento do agronegócio, vieram sendo exigidas pelas

empresas agropecuárias. Assim, seria nec essario que o currículo de formação deste indivíduo

viesse acompanhando tais requisitos das empresas agropecuárias.

Tal situação levou ao desenvolvimento deste trabalho, que será desenvolvido em

oito encontros e contará com a participaç ão dos alunos da 3º série do curso Técnico em

Agropecuária Modalidade Integrado e acompanhamento da equipe pedagógica, professores e

Direção do Centro Estadual de Educação Profissional Olegário Macedo, na disciplina de

Administração na cidade de Castro/Par aná.

O Autor
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TECNICO EM AGROPECUARIA INTEGRADO E O MUNDO O TRABALHO

As palavras trabalho e emprego podem ser utilizadas de maneira genérica como se

possuíssem um mesmo significado, porem a histo ria conta que o trabalho surgiu através das

necessidades do homem em desenvolver maneiras de garantir formas de subsistência. Nesta

condição, o homem gradativamente veio se tornando cada vez mais hábil e passou a utilizar as

mãos como instrumento de trabal ho. Com o passar dos anos pode -se perceber os progressos

que foram alcançados pelo homem no desenvolvimento e na busca de ampliar as formas de se

buscar o trabalho e da melhoria nos aspectos de produção. Ate o inicio do período denominado

de revolução industrial, o homem era o detentor de todo o processo produtivo, o que se alterou

drasticamente após este evento, onde o homem passa a vender a sua força de trabalho,

surgindo assim o emprego, o qual sugere uma relação estável e mais ou menos duradoura

entre empresa e empregado.

Tal caráter de estabilidade estava vinculado ao contrato firmado e que configura um

vinculo que estabelece benefícios, porem em contrapartida há a exigência e o dever de

subordinação, o cumprimento de regras e ordens e a ace itação do valor do pagamento

determinado pelo empregador. A escassez do trabalho e devido às necessidades de

sobrevivência conduz o trabalhador a aceitar tais condições e de certa forma sentir -se ate

confortável, mesmo consciente de sua exploração.

Com o passar dos anos, e devido ao crescimento populacional, mudanças nos avanços

tecnológicos, fatores de globalização, os quais, por exemplo, trouxeram uma acirrada

competitividade, acabaram por eliminar diversos postos de trabalho em níveis hierárq uicos

diferenciados, exigindo uma nova formação do trabalhador.

Para a empresa enfrentar os desafios das mudanças, surge à necessidade da

qualificação da Mao de obra humana, adquirindo aprendizado e treinamento continuo e

especifico para as diversas áreas de atuação.

Tais maneiras então ditadas pelas inovações tecnológicas exigirão que o sujeito ao se

envolver com o mundo do trabalho tenha a habilidade de transformar desafios em

oportunidades, estimular a inovação e buscar soluções para necessidades latentes.

A compreensão deste universo então exige uma formação muito mais ampla e

significativa, onde desta maneira as escolas deveriam propiciar um ambiente adequado para

desenvolver as potencialidades dos futuros trabalhado res, que vem a compreender o universo,

suas ideologias e mecanismos, se submetendo muitas vezes ao que é apresentado por ele,

porem com discernimento para questionar e capacidade de transformar.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394, 1996) define que a

educação devera abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar,

convivência humana, trabalho, instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais e



organizações da sociedade civil e manifestações cul turais. Esta Lei determina que a Educação

Escolar deva estar vinculada ao Mundo do Trabalho e a pratica social.

A partir do decreto nº 2.208/97, a educação profissional de nível técnico terá

organização curricular própria e independente do ensi no médio, podendo ser oferecida de

forma concomitante ou seqüencial e este. E ainda, no seu art. 8 “prevê a organização do

ensino técnico, em forma de módulos, com a possibilidade de qualificar e habilitar através da

somatória de certificados e de aproveit amento de créditos das disciplinas da parte diversificada

do currículo o Ensino médio”.

Nesta condição o currículo do ensino médio integrado passa a propiciar a continuidade

dos estudos, do exercício da cidadania, preparando os alunos para o de senvolvimento dos

conhecimentos em diversas áreas, trazendo -lhe a capacidade de buscar a pesquisa,

informações; capacidade a aprender e criticar; de criar e inovar e de prepara -se par os

processos automatizados.

As empresas de maneira geral, pa ra se manterem ativas diante do processo de

competição, precisam preparar um quadro de funcionários que atendam as necessidades dos

setores, com trabalhadores capazes de buscarem o desenvolvimento tecnológico e estarem

abetas ao constante aprendizado, pois o trabalho mecânico esta sendo substituído pelo

trabalho intelectual.

Então, é nessa perspectivas que se espera que a escola se posicione de maneira a

acompanhar tal mudança social, não que a escola seja regulada pelo mercado ou condicionada

ao sistema capitalista, mas pelo fato de que o papel da escola seja mantido, que é o de integrar

o individuo a sociedade. Cabe a escola realizar uma formação que proporcione ao individuo as

condições necessárias para a continuidade do seu aprendizado e a su a adaptação ao Mundo

do Trabalho.

Desta maneira, é importante considerar como objetivos principais deste projeto,

visualizar possíveis falhas que possam estar presentes no currículo do curso técnico em

agropecuária integrado observadas no decor rer do processo de implementação. Somente

desta maneira poderemos discutir possíveis mudanças que venham a trazer uma formação

mais solida e adequada aos dias atuais acompanhando as mudanças tecnológicas e

satisfazendo as necessidades das empresas agropecuárias.



TEMA: Apresentação do projeto a comunidade interna da escola.

PUBLICO: Professores, equipe pedagógica, direção.

DURAÇÃO: 4 horas.

ASSUNTO: Implementação do projeto no Centro Estadual de Educação Profissional Olegário

Macedo/Castro – PR.

ESQUEMA DO CONTEÚDO:
Ações necessárias para o desenvolvimento do projeto relacionado à relação do currículo
do curso Técnico em agropecuária e as relações com o mundo do trabalho;
O currículo do curso técnico em agropecuária integrado ;

OBJETIVOS:
Apresentar o projeto de implementação para os participantes envolvidos na pesquisa;
Rever os conteúdos de formação do currículo do curso té cnico em agropecuária
integrado;
Evidenciar aos professores do curso técnico em agropecuária, estratégias
pedagógicas para ressignificar os conteúdos curriculares trabalhados no curso;

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA CLASSE/FORMAS DE AGRUPAMENTO: Os Professores,
equipe pedagógica e direção, serão reunidos e organizados na sala de aula, onde será feita a
apresentação do projeto de implementação que será realizado com os alunos do CEEP
Olegário Macedo.

1º Encontro - PLANO DE AULA



PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:
1)INTRODUÇÃO: No primeiro encontro realizaremos uma apresentação dos partícipes, do
professor, da ementa da disciplina e da proposta de implementação pedagógica destacando
a importância da formação dos alunos relacionada com a sua formação para o mundo do
trabalho.

2) DESENVOLVIMENTO: Os conteúdos serão passados no quadro negro , vídeo e em
multimídia, sendo em seguida discutidas as explicações a todos os presentes. Após as
explicações serão feitas perguntas sobre possíveis dúvidas e assim esclarecidas quando
necessário.

3) SÍNTESE INTEGRADORA: Neste momento serão expostas algumas considerações que
venham a estar mais intimamente ligadas a relação dos conteúdos trabalhados no curso
técnico em agropecuária e as atuais necessidades do mundo do trabalho. É importante uma
visão ampla, porem bem especifica dos conteúdos relacionados, buscando neste momento
também as experiências dos professores, equipe pedagógica e direção, para o
desenvolvimento de estratégias adequadas para se buscar possíveis mudanças que possam
melhorar a formação dos alunos.

4) ATIVIDADES: No decorrer deste momento será utilizado um vídeo complementar cujo
tema é: Formação do Técnico em Agropecuária. Este vídeo encontra-se disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=PB3qL2sGy8c
Após a apresentação do vídeo, será realizada uma reflexão sobre o conteúdo do vídeo e em
seguida aplicaremos um questionário semi -estruturado aos participantes (Apêndice A) para
coletarmos informações atuais sobre a relação dos conteúdos do currículo do curso técnico
em agropecuária e o mundo do trabalho.

RECURSOS UTILIZADOS:
Quadro negro, Retroprojetor, Multimídia, Material em Xérox;
Visitas aos setores de produção da Fazenda -Escola;

REFERÊNCIAS:
POKER, R. B. TENDOLONI, E. A. Implementa ção da Educação Inclusiva: Analise do
Projeto Político Pedagógico das Escolas.
http://seer.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/3709/3469
Implementação - Dicionário Online de Português
www.dicio.com.br/implementacao/

REGISTRO DO PROFESSOR:



TEMA: Apresentação do projeto aos alunos o CEEP Olegário Macedo.

PUBLICO: 3º Series A, B do Curso Técnico em Agropecuária Integrado.

DURAÇÃO: 4 horas.

ASSUNTO: Implementação do projeto no Centro Estadual de Educação Profissional Olegário

Macedo/Castro – PR.

ESQUEMA DO CONTEÚDO:
Projeto de implementação
Encaminhamentos das atividades.

OBJETIVOS:
Apresentar o projeto de implementação para os participantes envolvidos na pesquisa;
Discutir as bases do currículo de formação do curso técnico em agropecuária
modalidade Integrado;
Rever conteúdos que já foram desenvolvidos e levantar possíveis mudanças que
contribuíram para a formação dos alunos;

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA CLA SSE/FORMAS DE AGRUPAMENTO: Os alunos serão
organizados na sala de aula para este momento de apresentação, o que facilita a
apresentação do projeto, possíveis discussões quanto às bases dos conteúdos a serem
desenvolvidos, duvidas que possam surgir sobre o assunto e também com relação a
questões que envolvam as aulas praticas a serem realizadas.

1º Encontro - PLANO DE AULA



PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:
1)INTRODUÇÃO: É importante considerar neste momento o conhecimento prático de
vivência do aluno, considerando que estes já evidenciarão praticamente um terço das
disciplinas do curso Técnico em Agropecuária, já realizaram estágios em diversas
disciplinas, o que facilita e muito a correlação desta sua formação com as necessidades
reais das empresas agropecuárias, o que vem a despertar o seu interesse de como utilizar
os conteúdos teóricos explicados em sala de aula na sua vida prática. Como complemento
deste processo de formação e para incentivar os alunos vamos passar um vídeo, que vai
demonstrar a importância da sua forma ção voltada para as reais necessidades do Mundo do
Trabalho. Este vídeo encontra -se disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=oGxdzXiqO2Y

2) DESENVOLVIMENTO: Os conteúdos serão passados no qua dro negro, vídeo e
multimídia, sendo em seguida feitas as explicações necessárias para os alunos. Após as
explicações serão feitas perguntas sobre possíveis dúvidas e assim esclarecidas quando
necessário. Serão dados exemplos práticos de como os alunos poderão utilizar
determinados conteúdos na sua vivência pratica.

3) SÍNTESE INTEGRADORA: Neste caso é importante levar em consideração a visão geral
que o aluno possui em relação ao tema exposto, levando em consideração o ambiente de
vida deste aluno; pois a grande maioria são filhos de pequenos produtores, e assim podem
articular uma visão do conteúdo teórico com a propriedade de seus familiares. Já, aos alunos
que não moram em propriedades rurais podem evidenciar tal articulação com a Fazenda -
Escola da Instituição.
O aluno desta maneira, com o passar das aulas vai reunindo os conteúdos apresentados e
comparando com a sua realidade de vida.

4) ATIVIDADES: No decorrer deste momento será utilizado um vídeo complementar cujo
tema é: Formação do Técnico em Agropecuária. Este vídeo encontra-se disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=PB3qL2sGy8c
Após a apresentação do vídeo, será realizada uma reflexão sobre o conteúdo do vídeo e em
seguida aplicaremos um questionário semi-estruturado aos participantes (Apêndice A) para
coletarmos informações atuais sobre a relação dos conteúdos do currículo do curso técnico
em agropecuária e o mundo do trabalho.

RECURSOS UTILIZADOS:
Quadro negro, Retroprojetor, Multimídia, Material em Xérox;
Visitas aos setores de produção da Fazenda -Escola;
Visitas a outras propriedades da região;
Palestras com produtores, técnicos ou agrônomos da região;

REFERÊNCIAS:
POKER, R. B. TENDOLONI, E. A. Implementa ção da Educação Inclusiva: Analise do
Projeto Político Pedagógico das Escolas.
http://seer.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/3709/3469
Implementação - Dicionário Online de Português
www.dicio.com.br/implementacao /

REGISTRO DO PROFESSOR :



TEMA: Administração Rural

SÉRIE/TURMA: 3º Series A, B do Curso Técnico em Agropecuária Integrado.

DURAÇÃO: 4 horas

ASSUNTO: Formas de Organização Social; Princípios da Administração; Noções da
Administração Rural; Princípios e técnicas da Extensão Rural; Sustentabilidade econômica e
ambiental da propriedade agropecuária.

ESQUEMA DO CONTEÚDO:
Administração rural;
Papel do administrador;
O administrador da propriedade agropecuária;
Planejamento, controle, decisões e avaliação dos resultados;
O administrador e as empresas agropecuárias.

OBJETIVOS:
Conhecer os principais fatores de produção que interferem no processo produtivo de
uma propriedade com atividades na agropecuária.
Conhecer as noções básicas sobr e a produção e produtividade e os fatores que
interferem no processo.
Conhecer os parâmetros importantes para a realização de planejamento, organização,
controle, direção e tomada de decisão nas propriedades agropecuárias de forma a
atingir os resultados adequados de produção com eficiência e qualidade

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA CLASSE/FORMAS DE AGRUPAMENTO: Os alunos serão
organizados na sala de aula para as aulas teóricas e serão realizadas visitas nos setores de
produção da propriedade do CEEP Olegário Mac edo para realizar uma investigação da
realidade de cada atividade.

1º Encontro - PLANO DE AULA

Plano de Aula 03



PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:
1)INTRODUÇÃO: Como ponto importante a ser considerado temos que aproveitar o
conhecimento prático de vivência do aluno no que se refer e às questões administrativas e de
gestão de uma propriedade agropecuária, despertando assim o seu interesse de como
utilizar os conteúdos teóricos explicados em sala de aula na sua vida pr ática e profissional.
Assim para que o aluno aprenda, observe, refl ita sobre as questões dos processos
administrativos de uma propriedade agropecuária, iremos mostrar através de um vídeo,
como gerir uma propriedade, explora ndo de forma consciente e eficaz , sem causar danos ao
meio ambiente Este vídeo encontra -se disponível em http://
www.youtube.com/watch?v=r89QE81UT0M
Apos assistir o vídeo espera -se do aluno uma reflexão sobre o tema, agora com um
entendimento mais profissional, mais claro e ligado na defesa do a mbiente com produção
mais sustentável.

2) DESENVOLVIMENTO: Os conteúdos serão passados no quadro negro , vídeo e também
com o uso de multimídia, sendo em seguida explanadas as explicações para os alunos.
Após as explicações serão feitas perguntas sobre p ossíveis dúvidas e assim esclarecidas
quando necessário. Serão dados exemplos práticos de como os alunos poderão utilizar tais
conteúdos na sua vida profissional.

3) SÍNTESE INTEGRADORA: Neste caso é importante levar em consideração a visão geral
que o aluno possui em relação ao tema exposto, levando em consideração o ambiente de
vida deste aluno; pois a grande maioria são filhos de pequenos produtores, e assim podem
articular uma visão do conteúdo teórico com a propriedade de seus familiares. Já, aos alun os
que não moram em propriedades rurais podem evidenciar tal articulação com a Fazenda -
Escola da Instituição.
O aluno desta maneira, com o passar das aulas vai reunindo os conteúdos expostos e
comparando com a sua realidade de vida.

4) ATIVIDADES: Após as discussões, apresentações e esclarecimentos realizados, vão
iniciar um levantamento diagnostico de uma propri edade agropecuária, buscando to das as
informações que são pertinentes a necessidades de montar um projeto de execução de uma
ou mais atividades agropecuárias.

RECURSOS UTILIZADOS:
Quadro negro, Retroprojetor, Multimídia, Material em Xérox;
Visitas aos setores de produção da Fazenda -Escola;
Visitas a outras propriedades da região;
Pesquisa na Internet, revistas, folders, etc;

REFERÊNCIAS:
Hoffmann, Rodolfo. Administração da Empresa Agrícola . 5º ed. São Paulo:
Pioneira, 1987.
Zaccarelli, S.B. Programação e Controle da Produção . São Paulo: Livraria Pioneira
Editora, 1967.
Silva, R. A. G. Da. Administração rural: teoria e pratica . 2º Ed. Curitiba: Juruá,
2011.

REGISTRO DO PROFESSOR:



TEMA: Grandes Culturas

SÉRIE/TURMA: 3º Series A, B do Curso Técnico em Agropecuária Integrado.

DURAÇÃO: 4 horas

ASSUNTO: Principais culturas de interesse econômico e social. Importância
socioeconômica; Técnicas de plantio, tratos culturais, colheita e armazenamento das
principais culturas; cultura de interesse bioenergético: cana -de-açúcar, girassol e
oleaginosas em geral.

ESQUEMA DO CONTEÚDO
A agricultura como atividade produtiva e sustento do homem;
Fatores ligados à produção agrícola ;
O equilíbrio da natureza com técnicas naturais de adubação e controle do solo e de
pragas.

OBJETIVOS:
Conhecer as principais práticas, fundamentos e técnicas de realizar o planejamento
em propriedade com desenvolvim ento da atividade da agricultura.
Conhecer as principais culturas primaria e secundaria, e sua importância sócio -
econômica no processo produtivo;
Conhecer classificação botânica e morfológica das plantas e suas variedades
recomendadas quanto ao zoneamento agroecologico dos Pais;
Conhecer as principais características que levam ao tipo de preparo do solo, época
de plantio, adubação e calagem, plantio, densidade e lotação por área;
Desenvolver o conhecimento adequado para realizar os diversos tratos culturai s a
serem implementados e as principais pragas, doenças e ervas daninhas
causadoras de problemas que levam a redução de produtividade;
Conhecer o período de colheita e os aspectos ligados ao beneficiamento,
armazenagem, comercialização e transporte da prod ução;

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA CLASSE/FORMAS DE AGRUPAMENTO: Os alunos serão
organizados na sala de aula para as aulas teóricas e em seguida será realizado  visita no
setor de grandes culturas que envolvem as áreas de produção da propriedade do CEEP
Olegário Macedo para realizar uma investigação da realidade da atividade.

2º Encontro - PLANO DE AULA

Plano de Aula 03



PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:
1)INTRODUÇÃO: A agricultura é à base da produção de alimentos. O aluno deve ser
aquele que saiba fazer a mediação entre o conhecimento prático e o conhecimento das
técnicas de desenvolvimento da agricultura. Será desta forma que os resultados obtidos
dentro do processo de produção serão positivos em termos de custos e de quantidade e
qualidade da produção. Para despertar tal conhecimento , neste momento vamos mostrar
um vídeo aos alunos de maneira a incentivá-los no seu trabalho, despertando assim o seu
interesse de como utilizar os conteúdos teóricos explicados em sala de aula na sua vida
prática e profissional. Este vídeo encontra-se disponível em http://
www.youtube.com/watch?v=J2WcdNdyrEo
Após assistir ao vídeo, vamos realizar uma reflexão sobre o assunto e fazer uma
comparação do que foi visto, com a realidade atual da propriedade d o CEEP Olegário
Macedo. Assim, poderemos ver os pontos positivos que podem ser mantidos e melhor
explorados, e os pontos negativos que devem ser modificados e/ou eliminados.

(2) DESENVOLVIMENTO: Os conteúdos serão passados no quadro negro, vídeos e uso
de multimídia, sendo em seguida explanadas as explicações para os alunos. Após as
explicações serão feitas perguntas sobre possíveis dúvidas e assim esclarecidas quando
necessário. Serão dados exemplos p ráticos de como os alunos poderão utilizar tais
conteúdos na sua vivência.

(3) SÍNTESE INTEGRADORA: Neste caso é importante levar em consideração a visão
geral que o aluno possui em relação ao tema exposto, levando em consideração o
ambiente de vida deste aluno; pois a grande maioria são filhos de pequenos p rodutores, e
assim podem articular uma visão do conteúdo teórico com a propriedade de seus
familiares. Já, aos alunos que não moram em propriedades rurais podem evidenciar tal
articulação com a Fazenda-Escola da Instituição.
O aluno desta maneira, com o pa ssar das aulas vai reunindo os conteúdos expostos e
comparando com a sua realidade de vida.

(4) ATIVIDADES: Após as discussões, apresentações e esclarecimentos realizados,
faremos um levantamento das áreas de agricultura desenvolvidas na fazenda -escola
(visita as áreas de produção) , e discutir maneiras de obter alta produtividade com
qualidade e baixos custos.

RECURSOS UTILIZADOS:
Quadro negro, Retroprojetor, Multimídia, Material em Xérox;
Visitas aos setores de produção da Fazenda -Escola;
Visitas a outras propriedades da região;
Palestras com produtores, técnicos ou agrônomos da região;

REFERÊNCIAS:
PRIMAVESI, Ana. Agricultura sustentável: manual do produtor rural . São Paulo:
Nobel, 1992. 142p
AGRICULTURA NO BRASIL - www.brasilescola.com › Geografia › Geografia Geral

REGISTRO DO PROFESSOR :



TEMA: Horticultura

SÉRIE/TURMA: 3º Series A, B do Curso Técnico em Agropecuária Integrado.

DURAÇÃO: 4 horas

ASSUNTO: Agricultura: história e importância da agri cultura. Noções de doenças e pragas
agrícolas, importância e danos na agricultura; Características morfológicas dos insetos,
fatores que influenciam no ataque de pragas e doenças; Fungos, Bactérias e Vírus. Noções
de ervas daninhas: características morfoló gicas e fisiológicas, formas de controle. Noções de
paisagismo e manejo de jardim: tipos, formas e manutenção de jardins. Olericultura:
principais culturas; técnicas de produção e manejo; colheita e comercialização; manejo pós -
colheitas. Fruticultura: principais culturas, técnicas de produção e manejo; colheita e
comercialização, manejo pós -colheita. Silvicultura: principais culturas, técnicas de produção
e manejo; colheita e comercialização, manejo pós -colheita.

ESQUEMA DO CONTEÚDO
A horticultura, Fruticultura, Floricultura, Olericultura, Silvicultura e Paisagismo;

O conceito de segurança alimentar.

OBJETIVOS:
Conhecer as principais espécies estudadas de interesse econômico e buscar os
meios de produção com quali dade;
Compreender as técnicas de produção e manejo, colheita, comercialização e
conservação das produções obtidas;
Trabalhar o solo e o controle de pragas, doenças e ervas daninhas importantes no
processo de produção;

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA CLASSE/FORMAS DE AGRUPAMENTO: Os alunos serão
organizados na sala de aula para as aulas teóricas e em seguida será realiza do  visita no
setor de horticultura presente nas áreas de produção da propriedade do CEEP Olegário
Macedo para realizar uma investigação da realidade da atividade.

3º Encontro - PLANO DE AULA

Plano de Aula 03



PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:
1)INTRODUÇÃO: Como parte que compõe a agricultura, a horticultura é uma ciência que
visa a produção de frutas, l egumes, hortalicas, flores e arvores. Nessa condição, vamos
analisar o conhecimento do aluno referente às questões de produção em pequenas áreas
visando um baixo custo com qualidade e sustentabilidade. Atualmente tem -se observado a
expansão das atividades ligadas a horticultura, justamente pela utilização de pequenas
áreas de produção e também por diversificarem a propriedade no sentido de resultados
financeiros. Com tal grau de importância iremos nesse momento passar um vídeo , que
poderá evidenciar a importância do conhecimento prático do aluno, no que se refere ao
conhecimento das técnicas de desenvolvimen to da horticultura. Este vídeo encontra-se
disponível em http:// www.youtube.com/watch?v=_NvutDlDhhM
Após assistir o vídeo faremos uma reflexão sobre o assunto e sua importância ligada à
produção de renda para a propriedade.

2) DESENVOLVIMENTO: Os conteúdos serão passados no quadro negro, vídeos e uso
de multimídia, sendo em seguida explanadas as expl icações para os alunos. Após as
explicações serão feitas perguntas sobre possíveis dúvidas e assim esclarecidas quando
necessário. Serão dados exemplos práticos de como os alunos poderão utilizar tais
conteúdos na sua vivência.

3) SÍNTESE INTEGRADORA: Neste caso é importante levar em consideração a visão
geral que o aluno possui em relação ao tema exposto, levando em consideração o
ambiente de vida deste aluno; pois a grande maioria são filhos de pequenos produtores, e
assim podem articular uma visão do co nteúdo teórico com a propriedade de seus
familiares. Já, aos alunos que não moram em propriedades rurais podem evidenciar tal
articulação com a Fazenda-Escola da Instituição.
O aluno desta maneira, com o passar das aulas vai reunindo os conteúdos expostos e
comparando com a sua realidade de vida.

4) ATIVIDADES: Após as discussões, apresentações e esclarecimentos realizados, vamos
iniciar um levantamento topográfico das áreas da horticultura trabalhadas na fazenda-
escola (visita as áreas de horticultura), e discutir maneiras de obter alta produtividade com
qualidade e baixos custos.

RECURSOS UTILIZADOS:
Quadro negro, Retroprojetor, Multimídia, Material em Xérox;
Visitas aos setores de produção da Fazenda -Escola;
Visitas a outras propriedades da região;
Palestras com produtores, técnicos ou agrônomos da região;
Pesquisa Bibliográfica sobre o assunto;

REFERÊNCIAS:
WINTER, E. J. A Água, o Solo e a Planta . São Paulo, SP. Editora Pedagógica e
Universitária, E. P. U, 1976. 169 p.
GARDE, Alberto; GARDE, Nydia. Culturas Horticulas . 4. Ed. Lisboa: Clássica,
1977.

REGISTRO DO PROFESSOR:



TEMA: Infraestrutura Rural

SÉRIE/TURMA: 3º Series A, B do Curso Técnico em Agropecuária Integrado.

DURAÇÃO: 4 horas

ASSUNTO: Noções básicas de técnicas de m anutenção, regulagem de motor e implementos
de tração motorizada e animal; normas de segurança no uso de máquinas, implementos e
equipamentos; Instalações agropecuárias e técnicas de construções rurais.

ESQUEMA DO CONTEÚDO:
Infraestrutura rural;
A Infraestrutura rural e a propriedade agropecuária;
Dificuldades na propriedade agropecuária e a infraestrutura.

OBJETIVOS:
Identificar as noções básicas de manutenção, regulagem de motor e implementos
motorizados e animal;
Compreender as normas de seguranç a no uso de maquinas, implementos e
equipamentos motorizados e animal;
Identificar as necessidade na elaboração de instalações agropecuárias e as suas
técnicas de construções rurais;

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA CLASSE/FORMAS DE AGRUPAMENTO: Os alunos serão
organizados na sala de aula para as aulas teóricas e em seguida será realizado  visita s no
setor de mecanização agrícola para visualizar os principais equipamentos e maquinas
presente no setor. Também será realizada a visita em diversas instalações dos set ores de
produção da propriedade do CEEP Olegário Macedo, para a verificação de detalhes
importantes nas técnicas de  construções rurais empregadas.

4º Encontro - PLANO DE AULA

Plano de Aula 03



PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:
1)INTRODUÇÃO: Com relação às questões de infraestrutura de uma propriedade
agropecuária temos considerar no momento o conhecimento das técnicas de trabalho a
ser executado no campo com a utilização de maquinas, equipamentos e implementos de
preparo do solo, plantio, colheita, etc. Também as relações que levam ao ente ndimento do
aluno nos momentos de optar pela escolha de um local para uma construção
agropecuária, respeitando certas particularidades imposta s pelas características da
atividade a ser desenvolvida e da legislação vigente. Para constatar e efetivar tal
conhecimento será passado um vídeo relacionado às formas de execução adequada do
trabalho no campo voltada a questão da infraestrutura. Este vídeo encontra-se disponível
em http://www.youtube.com/watch?v=TpAqpUsvgsE –http://
www.youtube.com/watch?v=Lgu-u2evme4
Após o vídeo faremos uma reflex ão relacionando a propriedade do CEEP Olegário
Macedo com as questões de infraestrutura da propriedade rural.

2) DESENVOLVIMENTO: Os conteúdos serão passados no quadro negro, vídeos e uso
de multimídia, sendo em seguida explanadas as explicações para os alunos. Após as
explicações serão feitas perguntas sobre possíveis dúvidas e assim esclarecidas quando
necessário. Serão dados exemplos práticos de como os alunos poderão utilizar tais
conteúdos na sua vivência.

3) SÍNTESE INTEGRADORA: Neste caso é importante levar em consideração a visão
geral que o aluno possui em relação ao tema exposto, levando em consid eração o
ambiente de vida deste aluno; pois a grande maioria são filhos de pequenos produtores, e
assim podem articular uma visão do conteúdo teórico com a propriedade de seus
familiares. Já, aos alunos que não moram em propriedades rurais podem evidenciar tal
articulação com a Fazenda-Escola da Instituição.
O aluno desta maneira, com o passar das aulas vai reunindo os conteúdos expostos e
comparando com a sua realidade de vida.

4) ATIVIDADES: Após as discussões, apresentações e esclarecimentos realizados, vamos
visitar o setor de mecanização agrícola e realizar um levantamento das maquinas,
equipamentos e implementos existentes e buscar com os técnicos e funcionários da
propriedade do CEEP Olegário Macedo quais são as necessidades de outras maquinas,
equipamentos ou implementos seriam necessários para serem adquiridos e porque trariam
alguma vantagem com relação aos aspectos de trabalho, no sentido de trazer benefícios
na execução de serviços, aprendizagem dos alunos, aumento de produção, etc.

RECURSOS UTILIZADOS:
Quadro negro, Retroprojetor, Multimídia, Material em Xérox;
Visitas aos setores de produção da Fazenda -Escola;
Conversa com técnicos ou agrônomos da Fazenda -Escola;
Pesquisa Bibliográfica sobre o assunto;

REFERÊNCIAS:
SOUZA, J. L. M. de. Manual de Construções Rurais , Curitiba: DETR/SCA/UFPE,
1997. 165 p.

REGISTRO DO PROFESSOR:



TEMA: Agroecologia

SÉRIE/TURMA: 3º Series A, B do Curso Técnico em Agropecuária Integrado.

DURAÇÃO: 4 horas

ASSUNTO: Conceito e importância; ecologia agrícola; biodiversidade; agricultura
sustentável; agricultura orgânica; adubação orgânica; manejo de resíduos orgânicos;
compostagem; biodinâmica; controle biológico de pragas e doenças. Legislação:
certificação ambiental, legislação ambiental.

ESQUEMA DO CONTEÚDO:
Práticas agropecuárias: conceitos e princípios ecológicos ;
Práticas agropecuárias como proposta alternativa de agricultura familiar;
Agroecossistemas.

OBJETIVOS:
Entender o conceito e a importância da Agroecologia ligadas as suas relações
com o meio ambiente;
Compreender a ecologia agrícola, biodiversidade, sustentabilidade, biodinâmica e
produção de resíduos e relacioná -las com as áreas de produção da Agroindústria;
Entender a legislação e certificação ambiental vigente;

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA CLASSE/FORMAS DE AGRUPAMENTO: Os alunos
serão organizados na sala de aula para as aulas teóricas e em seguida será realizado
visitas no setor de Agroecologia para visualiza r os trabalhos de preservação realizados
ao longo das áreas de mananciais,áreas de várzeas e de APPs.

5º Encontro - PLANO DE AULA



PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:
1)INTRODUÇÃO: Caracterizar as condições de meio ambiente importantes para
conservar, manter em equilíbrio e racionalizar praticas que podem ser utilizadas para
explorar o meio ambiente de maneira, obtendo o maximo em produção, sem modificá-lo.
É importante considerar neste momento o conhecimento prático de vivência do aluno, no
que se refere ao conhecimento do meio ambiente, observando as técnicas de trabalho
que podem ser executados no campo sem interferir drasticamente com o ambiente. Para
constatar e efetivar tal conhecimento será passado um vídeo relacionado às formas de
execução adequada do trabalho no camp o voltada à questão da infraestrutura. Este
vídeo encontra-se disponível em http://www.youtube.com/watch?v=Shjst0dAxAE
Após o vídeo faremos uma reflexão relacionando a propriedade do CEEP Olegário
Macedo com as questões de meio ambiente da propriedade rural.

(2) DESENVOLVIMENTO: Os conteúdos serão passados no quadro negro, vídeos e uso
de multimídia, sendo em seguida explanadas as explicações para os alunos. Após as
explicações serão feitas pergunt as sobre possíveis dúvidas e assim esclarecidas quando
necessário. Serão dados exemplos práticos de como os alunos poderão utilizar tais
conteúdos na sua vivência.

3) SÍNTESE INTEGRADORA: Neste caso é importante levar em consideração a visão
geral que o aluno possui em relação ao tema exposto, levando em consideração o
ambiente de vida deste aluno; pois a grande maioria são filhos de pequenos produtores,
e assim podem articular uma visão do conteúdo teórico com a propriedade de seus
familiares. Já, aos alunos que não moram em propriedades rurais podem evidenciar tal
articulação com a Fazenda-Escola da Instituição.
O aluno desta maneira, com o passar das aulas vai reunindo os conteúdos expostos e
comparando com a sua realidade de vida.

4) ATIVIDADES: Após as discussões, apresentações e esclarecimentos realizados,
vamos visitar o setor de agroecologia e de produção de mudas e conhecer um pouco
mais sobre as características de classificação e de formação vegetal presentes na
propriedade do CEEP Olegário Macedo . Após, os alunos farão uma pesquisa
bibliográfica das características das espécies encontradas nas áreas de matas riparias
presentes na propriedade, e um levantamento de como se encontra atualmente a
propriedade do CEEP Olegário Macedo quanto às questões de adequação da legislação
ambiental vigente.

RECURSOS UTILIZADOS:
Quadro negro, Retroprojetor, Multimídia, Material em Xérox;
Visitas aos setores de produção da Fazenda -Escola;
Conversa com técnicos ou agrônomos da Fazenda -Escola;
Pesquisa Bibliográfica sobre o assunto;

REFERÊNCIAS:
Hoffmann, Rodolfo. Administração da Empresa Agrícola . 5º ed. São Paulo:
Pioneira, 1987.
Zaccarelli, S.B. Programação e Controle da Produção . São Paulo: Livraria
Pioneira Editora, 1967.

REGISTRO DO PROFESSOR:



TEMA: Agroindústria

SÉRIE/TURMA: 3º Series A, B do Curso Técnico em Agropecuária Integrado.

DURAÇÃO: 4 horas

ASSUNTO: Importância sócio-econômica; Fundamentos de Higiene para a manipulação
de alimentos; Noções da conservação e armazenamento; Noções de Processamento e
Industrialização; Legislação aplicada a produtos de origem animal e vegetal; serviços de
inspeção Municipal, Estadual e Federal

ESQUEMA DO CONTEÚDO:
Fundamentos de higiene, conservação e armazenamento de alimentos;
Máquinas e equipamentos utilizados no processamento de alimentos;
Legislação ambiental

OBJETIVOS:
Compreender os fundamentos de higiene, conservação e armazenamento de
alimentos;
Identificar as máquinas e equipamentos utilizados no processamento de
alimentos;
Entender a legislação vigente, relativo às instalações adequadas, meio ambientes
e a comercialização dos produtos ;

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA CLASSE/FORMAS DE AGRUPAMENTO: Os alunos
serão organizados na sala de aula para as aulas teóricas e em seguida será realizado
visitas no setor de agroindústria para visualizar os equipamentos e maquinas presente
no setor e os detalhes das instalações existentes e sua adequação as questões de
legislação vigente.

6º Encontro - PLANO DE AULA



PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:
1)INTRODUÇÃO: É importante considerar o desenvolvimento de praticas que envolva a
transformação dos alimentos e suas maneiras de conservação e arm azenagem. Assim,
vamos conduzir o grupo de alunos para uma verificação das instalações da Agroindústria
do CEEP Olegário Macedo para observar como ocorre a utilização das maquinas e
equipamentos que efetuam os trabalhos de modificações dos alimentos e entender o
processo técnico. Para constatar e efetivar tal conhecimento será passado um vídeo
relacionado às formas de execução adequadas do trabalho no campo voltadas a
questão da Agroindústria. Para constatar e efetivar tal conhecimento será passado um
vídeo relacionado às formas de execução adequadas do trabalho no campo voltadas a
questão da infraestrutura. Este vídeo encontra-se disponível em http://
www.youtube.com/watch?v=6c2kOvp49Jc
Após o vídeo faremos uma reflexão relacionando a propriedade do CEEP Olegário
Macedo com as questões de meio ambiente da propriedade rural.

2) DESENVOLVIMENTO: Os conteúdos serão passados no quadro negro, vídeos e uso
de multimídia, sendo em seguida explanadas as explicações para os alunos. Após as
explicações serão feitas perguntas sobre possíveis dúvidas e assim esclarecidas quando
necessário. Serão dados exemplos práticos de como os alunos poderão utilizar tais
conteúdos na sua vivência.

3) SÍNTESE INTEGRADORA: Neste caso é importante levar em consideração a visão
geral que o aluno possui em relação ao tema exposto, levando em consideração o
ambiente de vida deste aluno; pois a grande maioria são filhos de pequenos produtores,
e assim podem articular uma visão do conteúdo teórico com a propriedade de seus
familiares. Já, aos alunos que não moram em propriedades rurais podem evidenciar tal
articulação com a Fazenda-Escola da Instituição.
O aluno desta maneira, com o passar das aulas vai reunindo os conteúdos expostos e
comparando com a sua realidade de vida.

4) ATIVIDADES: Após as discussões, apresentações e e sclarecimentos realizados,
serão feita uma visita ao setor de agroindústria, onde será feito um levantamento dos
problemas gerais existentes no local e em seguida os alunos realizarão um projeto de
adequação em acordo com a legislação e apresentarão aos técnicos da área de
produção agroindustria l.

RECURSOS UTILIZADOS:
Quadro negro, Retroprojetor, Multimídia, Material em Xérox;
Visitas aos setores de produção da Fazenda -Escola;
Conversa com técnicos ou agrônomos da Fazenda -Escola;
Pesquisa Bibliográfica sobre o assunto;

REFERÊNCIAS:
LAUSCHNER, R. Agribusiness: cooperativa e produtor rural . São Leopoldo,
RS: Unisinos, 1993.
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL -
FUNDAÇÃO EDISON VIEIRA. Agroindústria e cooperativas no
Paraná. Curitiba, PR: Sem editora, 1985.

REGISTRO DO PROFESSOR:



TEMA: Solos

SÉRIE/TURMA: 3º Series A, B do Curso Técnico em Agropecuária Integrado.

DURAÇÃO: 4 horas

ASSUNTO: Gênese, morfologia e propriedades físicas, químicas e biológicas do solo.
Relação solo-água-clima-planta; Adubação e correção; Práticas conservacionistas; Noções
de irrigação e drenagem; Noções de topografia, leituras de mapas, equipamentos e
instrumentos topográficos; Legislação de uso e manejo do solo.

ESQUEMA DO CONTEÚDO:
Os solos e o seu processo de formação;
Funções do solo;

OBJETIVOS:
Identificar os tipos de solos, sua morfologia e suas características físicas,
químicas e biológicas;
Compreender noções de irrigação e drenagem, topografia e praticas
conservacionistas;
Compreender a legislação de uso e manejo dos solos;

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA CLASSE/FORMAS DE AGRUPAMENTO: Os alunos
serão organizados na sala de aula para as aulas teóricas e em seguida será realizado
visitas nos setores de produção agrícola para visualizar as principais características dos
solos e a sua importância como substrato na produção em geral.

7º Encontro - PLANO DE AULA
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:
1)INTRODUÇÃO: Os solos em geral são considerados atualmente como o principal
substrato original utilizado pelas plantas para sua fixação, manutenção e sobrevivência.
É importante conhecer suas características para trabalhar a conservação e cuidados
para evitar perdas e riscos de contaminação. Conhecer os métodos de preparo,
adubação e controle de possíveis patogenos que podem transmitir pragas e doenças
para as plantas. Assim, será mostrado um vídeo que vai auxiliar o entendimento para os
alunos das principais praticas de conservação dos solos e suas particularidades.  Para
constatar e efetivar tal conhecimento será passado um vídeo relacionado as formas de
execução adequada do trabalho no campo voltada a questão da infraestrutura. Este
vídeo encontra-se disponível em http://www.youtube.com/watch?v=bPrpyyDNTDo
Após o vídeo faremos uma reflexão relacionando a propriedade do CEEP Olegário
Macedo com as questões dos solos presentes na propriedade rural.

2) DESENVOLVIMENTO: Os conteúdos serão passados no quadro negro, vídeos e uso
de multimídia, sendo em seguida explanadas as explicações para os alunos. Após as
explicações serão feitas perguntas sobre possíve is dúvidas e assim esclarecidas quando
necessário. Serão dados exemplos práticos de como os alunos poderão utilizar tais
conteúdos na sua vivência.

3) SÍNTESE INTEGRADORA: Neste caso é importante levar em consideração a visão
geral que o aluno possui em r elação ao tema exposto, levando em consideração o
ambiente de vida deste aluno; pois a grande maioria são filhos de pequenos produtores,
e assim podem articular uma visão do conteúdo teórico com a propriedade de seus
familiares. Já, aos alunos que não mora m em propriedades rurais podem evidenciar tal
articulação com a Fazenda-Escola da Instituição.
O aluno desta maneira, com o passar das aulas vai reunindo os conteúdos expostos e
comparando com a sua realidade de vida.

4) ATIVIDADES: Após as discussões, apresentações e esclarecimentos realizados,
vamos visitar o setor de mecanização agrícola e realizar um levantamento das
maquinas, equipamentos e implementos existentes e buscar com os técnicos e
funcionários da propriedade do CEEP Olegário Macedo quais são as necessidades de
outras maquinas, equipamentos ou implementos seriam necessários para serem
adquiridos e porque trariam alguma vantagem com relação aos aspectos de trabalho, no
sentido de trazer benefícios na execução de serviços, aprendizagem dos alunos ,
aumento de produção, etc.

RECURSOS UTILIZADOS:
Quadro negro, Retroprojetor, Multimídia, Material em Xérox;
Visitas aos setores de produção da Fazenda -Escola;
Conversa com técnicos ou agrônomos da Fazenda -Escola;
Pesquisa Bibliográfica sobre o assunto;

REFERÊNCIAS:
Hoffmann, Rodolfo. Administração da Empresa Agrícola . 5º ed. São Paulo:
Pioneira, 1987.
Zaccarelli, S.B. Programação e Controle da Produção . São Paulo: Livraria
Pioneira Editora, 1967.
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TEMA: Produção Animal

SÉRIE/TURMA: 3º Series A, B do Curso Técnico em Agropecuária Integrado.

DURAÇÃO: 4 horas

ASSUNTO: Introdução à Zootecnia; Importância sócio -econômica; Principais espécies de
interesse Zootécnico; Sistemas de criação animal; Noções e técnicas de man ejo animal;
Noções e técnicas de manejo sanitário animal; Noções e técnicas de forragicultura;
Noções e técnicas de nutrição animal; Noções de melhoramento genético animal; Manejo
reprodutivo.

ESQUEMA DO CONTEÚDO:
Produção pecuária: importância, papel e finalidade.

OBJETIVOS:
Compreender a introdução e a importância socioeconômica das principais

espécies de interesse zootécnico;
Identificar os sistemas de criação e as técnicas de manejo animal e de manejo
sanitário importantes para as questões produ tivas;
Identificar as noções e técnicas de produção de forragem, nutrição animal,
genética animal e manejo reprodutivo;

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA CLASSE/FORMAS DE AGRUPAMENTO: Os alunos
serão organizados na sala de aula para as aulas teóricas e em seguida será realizado
visitas no setor de produção animal para visualizar as principais características que
envolvem a produção animal e todos os meios de melhor produzir a custo baixo.
Também será realizada uma visita na propriedade do Colégio Instituto Cristão , onde os
alunos poderão evidenciar diferenças entre os processos de produção de ambas as
propriedades agropecuárias.
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO:
1)INTRODUÇÃO: Como estudo importante, a área da pecuária se destaca pela sua
grande importância nas questões relacionadas ao Agronegócio Brasileiro. Para
aproveitar o Maximo em produção dos animais é importante conhecer o manejo
adequado das principais espécies , respeitando o seu bem estar. Nesta condição, para
incentivar os alunos nas questões p raticas passaremos um vídeo ilustrativo que vai
mostrar o cuidado e as formas de se conduzir as produções animais. Este vídeo
encontra-se disponível em http://www.youtube.com/watch?v=r_gXY19lEUM .
Após o vídeo faremos uma reflexão relacionando a propriedade do CEEP Olegário
Macedo com as questões das produções animais presentes na propriedade rural.

2) DESENVOLVIMENTO: Os conteúdos serão passados no quadro negro, vídeos e uso
de multimídia, sendo em seguida explanadas as explicações para os alunos. Após as
explicações serão feitas perguntas sobre possíveis dúvidas e assim esclarecidas quando
necessário. Serão dados exemplos práticos de como os alunos poderão utilizar tais
conteúdos na sua vivência.

3) SÍNTESE INTEGRADORA: Neste caso é importante levar em co nsideração a visão
geral que o aluno possui em relação ao tema exposto, levando em consideração o
ambiente de vida deste aluno; pois a grande maioria são filhos de pequenos produtores,
e assim podem articular uma visão do conteúdo teórico com a propriedade de seus
familiares. Já, aos alunos que não moram em propriedades rurais podem evidenciar tal
articulação com a Fazenda-Escola da Instituição.
O aluno desta maneira, com o passar das aulas vai reunindo os conteúdos expostos e
comparando com a sua realidade de vida.

4) ATIVIDADES: Neste momento como atividade a ser desenvolvida, vamos aproveitar a
visita realizada na propriedade do Colégio Instituto Cristão e desenvolver uma correlação
entre os pontos positivos e negativos que podem ser evidenciados tanto n a Propriedade
do Colégio Instituto Cristão e o CEEP Olegário Macedo. Desta forma poderemos
perceber o que pode ser alterado para ambas as propriedades, buscando sempre a
melhoria nas questões de produção e produtividade.

RECURSOS UTILIZADOS:
Quadro negro, Retroprojetor, Multimídia, Material em Xérox;
Visitas aos setores de produção da Fazenda -Escola;
Visitas a outras propriedades da região;
Conversa com técnicos ou agrônomos da Fazenda -Escola;
Pesquisa Bibliográfica sobre o assunto;

REFERÊNCIAS:
Mesa Redonda sobre "Apoyo a los sistemas de produccion pecuaria del
pequeno productor de America Latina y el Caribe. Santiago: FAO, 1991. 109p.
Hoffmann, Rodolfo. Administração da Empresa Agrícola . 5º ed. São Paulo:
Pioneira, 1987.
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