
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



Ficha para identificação da Produção Didático Pedagógica – Turma 2014

Título: A PRÁTICA DOCENTE NA DISCIPLINA DE PRODUÇÃO VEGETAL A PARTIR
DA REALIDADE DOS ALUNOS: A CULTURA DO MILHO EM PERSPECTIVA

Autor: Francieli Maria Sumenssi Raimann 

Disciplina/Área: Educação Profissional

Escola de Implementação do Projeto e
sua localização:

CEEP-Sudoeste  do  Paraná,  em  Francisco
Beltrão/PR. 

Município da escola: Francisco Beltrão/PR.

Núcleo Regional de Educação: Francisco Beltrão/PR.

Professor Orientador: Eduardo Donizeti Girotto

Instituição de Ensino Superior: UNIOESTE

Relação Interdisciplinar: Artes, Biologia, Extensão Rural, História, Língua
Portuguesa, Matemática, Química e Solos 

Resumo: As atividades propostas nesta produção  didático
–  pedagógica,   que   se   constituem em uma
unidade  didática,   a   ser   desenvolvida   no
Centro   Estadual  de  Educação  Profissional  do
Sudoeste do Paraná no município de Francisco
Beltrão  -  Estado  do  Paraná,  durante   a
implementação  do  projeto  de intervenção  com
o   tema:  a relação  do  ensino  escolar  com  a
realidade social,  visam  proporcionar  ao  aluno
do   1º  semestre  do  Curso  Técnico  em
Agropecuária  modalidade  subsequente,  uma
abordagem  de  trabalho  com   a  disciplina  de
Produção Vegetal,   onde  se  objetiva  que  o
aluno mostre  seus anseios  sobre  a  cultura  do
milho  e  a  partir  deles,  as  aulas  sejam
ministradas.  Para  tanto, essa  unidade  didática,
está  distribuída  em  8 encontros  de  4 horas,
sendo  destinadas  outras  32  horas,  para   a
integralização  total  do  projeto,  distribuídas  em
outras  atividades.  Portanto,  espera-se,   ao
trabalhar  o  conteúdo possibilitar mudanças na
forma de ensino da cultura do milho, partindo do
cotidiano dos educandos.

Palavras-chave: Formação técnica, cotidiano, cultura do milho 

Formato do Material Didático: Unidade Didática

Público: Alunos  do  1º  semestre  do  Curso  Técnico  em
Agropecuária, modalidade subsequente.



APRESENTAÇÃO

O Curso Técnico em Agropecuária do Centro Estadual de Educação Profissional do

Sudoeste do Paraná projeta-se sob um campo científico e profissional, pois objetiva a

formação para a cidadania a partir de concepções de teoria e prática, bem como a relação

deste ser em formação com o meio em que está inserido. Eis aqui o principal desafio do

educador:  realizar  um  elo  significativo  entre  a  teoria  e  a  prática  dos  conhecimentos

escolares.

A disciplina  de  Produção  Vegetal  faz  parte  do  conteúdo  programático  do  Curso

Técnico em Agropecuária, modalidade Subsequente e abrange as culturas agrícolas de

relevância na agricultura brasileira, desde as ditas “grandes culturas”, ou produzidas em

grande  escala,  dentre  elas:  milho,  soja,  trigo,  feijão,  algodão,  arroz,  café  e  cana-de-

açúcar,  bem como as ditas  “culturas  secundárias”:  mandioca,  girassol,  canola,  dentre

outras. De uma maneira geral, segue-se uma mesma forma de trabalhar essas culturas,

conforme  o  que  está  na  ementa  da  disciplina:  histórico  e  origem  da  cultura,

contextualização  no  mercado,  técnicas  de  cultivo  e  de  manejo  da  lavoura,  colheita,

armazenamento e comercialização.

Observando o  comportamento  dos educandos na escola,  sobretudo,  do  primeiro

subsequente, nas aulas de produção vegetal, constatou-se a falta de domínio de saberes

básicos  sobre  a  realidade  de  suas  propriedades  e  a  relação  com  a  matéria  a  ser

trabalhada no decorrer da disciplina.

Diante disso, pretende-se com esta unidade, trabalhar a cultura do milho partindo

das vivências cotidianas dos educandos. Para tal, a nossa opção metodológica remonta-

se à Pedagogia Histórico-Crítica. Baseamo-nos, dessa forma, numa conhecida obra que

tenta didatizar essa tendência, chamada “Uma didática para a Pedagogia Histórico-crítica”

de João Luiz Gasparin (2005). Nela, o autor tenta esquematizar o processo pedagógico

em sala de aula em cinco passos, partindo da realidade de aluno, problematizando os

conhecimentos  de  acordo  com  esta  realidade,  instrumentalizando  e  sintetizando  os

conhecimentos  técnicos,  científicos,  históricos  e  culturais,  e  devolvendo  um  sujeito

“melhorado” para uma já nova realidade social.

 



UNIDADE DIDÁTICA

1º Encontro

Tema: 

 A Cultura do Milho (CRUZ,  et al,  2008) na perspectiva da Pedagogia Histórico-

Crítica

Objetivos: 

 Problematizar a cultura do milho

Metodologia: 

 Utilização de diálogo com os alunos sobre a cultura do milho 

 Aplicação do questionário diagnóstico para responder em sala de aula

1- Qual é o seu conhecimento geral sobre a cultura do milho?

2- Você tem acesso à alguma lavoura de milho? 

3- Qual o tamanho da área destinada ao cultivo de milho na propriedade que você tem

acesso?

4- Descreva as utilidades do milho que você conhece:

5- Quais as técnicas de cultivo, desde o preparo do solo até a colheita, que você conhece:

6- O que você espera da disciplina de Produção Vegetal, ao estudar a cultura do milho?

 Os alunos  deverão  realizar  um levantamento  sobre  a  cultura  do  milho  na  sua
propriedade, primeiramente, elaborando um questionário para ser respondido com
os familiares, enfocando como era realizado o cultivo do milho em tempos atrás e
como está a produção hoje em dia.

Recursos:

 Lousa, giz, multimídia, livros;

 Questionários.



2º Encontro

Tema: 

 A Importância Econômica da Cultura do Milho e Utilização do milho

Objetivos: 

 Verificar qual a importância do milho, desde a propriedade de cada aluno até a

concepção mundial, bem como as diversas formas de utilização deste cereal .

Metodologia

 Realização  de  uma  investigação  a  partir  da  realidade  local,  fazendo  um

levantamento sobre os dados da produção de milhos dos municípios do Sudoeste

do Paraná, nos quais os alunos pertencem, realizar a tabulação dos dados para

mapear  a  cultura  no milho  dentro  de  tal  realidade,  anexando a  estes  dados o

questionário realizado com os familiares sobre a cultura em sua propriedade.

 Para realização de uma contextualização com a sociedade, será convidado para

ministrar uma palestra algum membro da EMATER, com o tema: As características

principais  da  produção  de  milho  na  Região  Sudoeste  do  Paraná,  levando  em

considerações condições naturais e sociais.

 Utillização de aula expositiva dialogada, através da discussão do capítulo I do livro

A Cultura do Milho (CRUZ, et al, 2008);

 Utilização do link da SEAB para situar os dados de estimativas de produção e

produtividade: www.agricultura.pr.gov.br

 Utilização dos anexos 1 e 2 para a contextualização das utilidades do milho.

Recurso

 Multimídia, lousa, giz, livros 

 Laboratório de informática

http://www.agricultura.pr.gov.br/


3º Encontro

Tema: 

 Descrição Botânica da Planta 

Objetivos: 

 Caracterizar as partes da planta bem como os estágios de desenvolvimento da

cultura

Metodologia:

 Aula expositiva dialogada:

◦ Primeiramente  os  alunos  deverão  mostrar  suas  habilidades  de  Artes,

desenhando  uma  planta  adulta  de  milho,  para  posteriormente,  juntos

nominarmos as partes e as funções de cada parte da planta;

◦ Após conhecida a planta, faremos a descrição das fases e suas respectivas

características, com fundamentação teórica do capítulo lll do livro A Cultura do

Milho (CRUZ, et al, 2008), bem como projeção de slides de cada fase.

 Aula prática para visualização da planta a campo na fazenda escola e também em

alguma propriedade de produtores colaboradores da escola;

 Implantação de um campo experimental  de milho para o acompanhamento dos

estágios da planta, na própria fazenda escola

Recurso:

 Multimídia, lousa, giz, livros 

 Planta de milho e suas partes in natura 

 Aula prática

4º Encontro

Tema: 

 Práticas de Cultivo do Milho



Objetivos: 

 Demonstrar  quais  as  técnicas  de  preparo  do  solo  e  adubação,  bem como  as

exigências nutricionais da cultura do milho

Metodologia:

 Aula expositiva dialogada com fundamentação teórica a partir dos capítulos V e VI

do livro A Cultura do Milho (CRUZ, et al, 2008); 

 Utilização  da análise  do  solo  de  cada  aluno  para  realizar  uma interpretação e

recomendação  de  adubação,  de  acordo  com  as  necessidades  reais  das

propriedades de cada um.

 Utilização  do  laboratório  multifuncional  para  averiguação  de  sintomas  de

deficiência nutricional  em folhas de milho,  trazidas pelos alunos,  e  a partir  das

características dos sintomas já descritos em literatura bem como a observação a

olho nu e em lupas, será realizado o diagnóstico das plantas que cada um trouxer.

Recurso:

 Multimídia, lousa, giz, livros

 Plantas in natura

 Equipamentos (lupas) do laboratório multifuncional

5º Encontro

Tema: 

 Práticas de Cultivo do Milho

Objetivos: 

 Caracterizar as cultivares do milho comumente utilizadas pelos alunos, bem como

as técnicas de semeadura do milho, observando o zoneamento agrícola e riscos

climáticos para a cultura do milho;

Metodologia:

 Aula  expositiva  dialogada,  caracterizando  as  cultivares  de  milho  de  forma



abrangente, bem como o zoneamento agrícola, utilizando como referencial teórico

o capítulo IV e VII do livro A Cultura do Milho (CRUZ, et al, 2008).

 Aula prática de semeadura de milho no campo experimental

Recurso:

 Multimídia, lousa, giz, livros

 Ferramentas para realização da semeadura como enxada, fita métrica, sementes

de milho

6º Encontro

Tema: Tratos Culturais no Cultivo do Milho

Objetivos: 

 Explorar as práticas de manejo de plantas daninhas, pragas e doenças na cultura

do milho

Metodologia:

 Realização de aulas expositivas dialogadas, utilizando como referencial teórico o

Manual  de  Identificação  de  Plantas  Daninhas  (LORENZI,  2006),  o  Manual  de

Fitopatologia (KIMATI et al, 1997) e Manual de Pragas do Milho (MOREIRA, et al,

2009).

 Utilização de aula prática laboratorial e a campo para identificação das principais

pragas, doenças e plantas daninhas na cultura do milho

Recurso:

 Multimídia, lousa, giz, livros

 Coleção de pragas e de plantas daninhas do laboratório multifuncional

 Vídeo sobre Manejo da Cultura 

7º Encontro

Tema: 

 Colheita, armazenamento e comercialização do milho



Objetivos: 

 Proporcionar aos alunos o entendimento sobre o momento correto de realização da

colheita,  a  forma ideal  de  armazenamento  e  com ocorre  a  comercialização  do

milho.

Metodologia:

 Aula expositiva dialogada, utilizando como referencial teórico o capítulo XI do livro

A Cultura do Milho (CRUZ, et al, 2008).

 Visita técnica na Coasul - Cooperativa Agroindustrial. 

◦ Os alunos deverão fazer um relatório sobre a visita,  realizando observações

pertinentes do que foi trabalhado durante as aulas e a relação dos conteúdos

com a prática do mercado da cultura do milho, a qual é facilmente visualizada,

quando se realiza uma visita técnica.

◦ No retorno da visita será realizada uma roda de conversa sobre a Empresa e o

ponto de vista de cada aluno sobre ela.

 Será realizada uma atividade de resgate a tudo o que foi trabalhado, através de

trabalho em grupos, os quais deverão confeccionar um baner para exposição à

comunidade escolar. O tema ficará a critério de cada grupo desde que não haja

repetição de temas.

Recurso:

 Multimídia, lousa, giz, livros

 Produção de baners

8º Encontro

Tema: 

 Conclusões  sobre  a  cultura  do  milho,  as  técnicas  de  cultivo,  mercado  e

comercialização



Objetivos: 

 Observar o que pode ser apreendido pelos alunos, bem como os conhecimentos

do  processo  de  ensino  e  do  processo  de  aprendizagem  puderam  acontecer

durante a aplicação desta unidade

 Realizar uma exposição do que foi trabalhado sobre a cultura do milho, para toda a

comunidade escolar

Metodologia:

 Utilização  do  diálogo  com  os  alunos,  bem  como  a  aplicação  do  questionário

diagnóstico que foi utilizado no primeiro encontro objetivando observar os avanços

que cada um teve na produção do conhecimento durante os encontros.

 Realização  de  uma  exposição  dos  trabalhos  feitos  pelos  alunos  no  decorrer  dos

encontros, os quais foram organizados no 7º encontro, intitulada: A construção de um

olhar sobre a cultura do milho em Sudoeste do Paraná.

Recurso:

 Uso do questionário aplicado no 1º encontro

 Exposição in loco

 Jornal da escola
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Anexo 1: Utilização do milho

 
Fonte: A Cultura do Milho (CRUZ, et al, 2008)



Anexo 2: Utilização do milho

Fonte: A Cultura do Milho (CRUZ, et al, 2008)
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