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Resumo: Para  alcançarmos  os  objetivos
propostos  no  projeto  de  intervenção
pedagógica, propomos uma Produção
Didático-Pedagógica,  na  forma  de
Unidade  Didática.  Esse  material
servirá como estratégia metodológica
durante a implementação pedagógica
no  Centro  Estadual  de  Educação
Profissional  do  Sudoeste  do  Paraná
no  município  de  Francisco  Beltrão
Estado do Paraná. O tema norteador
será  a  problemática  da  Sucessão
Geracional  na  Agricultura  Familiar.
Com  isso  objetivamos  proporcionar
aos educandos do 1° ano do Ensino
Médio Integrado do Curso Técnico em
Agropecuária,  uma  abordagem  de
trabalho  com  Projetos  de  Vida,
oportunizando  os  participantes  de
uma  reflexão  sobre  as  perspectivas
do  grupo  familiar  do  educando  em
relação ao seu futuro; em relação ao
trabalho, economia, sonhos, gostos e
a  sucessão  na  unidade  produtiva
familiar, articulados a formação que a
escola oferece.
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APRESENTAÇÃO

O Centro Estadual  de Educação Profissional  do Sudoeste do Paraná

(CEEP Sudoeste) é direcionado aos filhos/as de agricultores/as familiares que

buscam  formação  acadêmica  básica  do  ensino  médio  e  formação  técnica

específica nas áreas de agricultura e pecuária, se profissionalizando para atuar

em suas  unidades  familiares  produtivas,  assim  melhorando  as  técnicas  de

produção e consequentemente melhorando o retorno financeiro. Entretanto, há

algum  tempo,  nota-se  que  parcela  significativa  destes  jovens  vem  para  a

escola  e  após  os  três  anos  de  ensino  não  retornam  à  unidade  produtiva

familiar.

Perante esta situação pergunta-se: 

 Porque há a migração da juventude após a qualificação para o

trabalho na agricultura familiar?

 Quais influências da escola podem ser identificadas nesta tomada

de decisão?

 A maneira como é trabalhado o conteúdo curricular influência na

sucessão das unidades familiares produtivas?

Para responder a estas questões iremos trabalhar em forma de oficinas,

primeiramente identificando entre os educandos do primeiro ano integrado do

CEEP  Sudoeste  os  filhos  de  agricultores/as  familiares  e  trabalhar  seus

“Projetos de Vida”,  conhecendo os objetivos profissionais e pessoais destes

educandos,  verificando  e  observando  a  articulação  dos  conhecimentos

estudados na escola e a relação destes na prática cotidiana da unidade familiar

produtiva,  identificando  e  refletindo  as  prioridades  das  disciplinas  da



preparação técnica, assim como, identificando situações vividas decorrentes do

trabalho da escola.

O Projeto de Vida surge como uma busca de alternativas, reconcebendo

o campo enquanto projeto futuro e também como o espaço familiar. Ele retrata

os sonhos, perspectivas, limites e potenciais do grupo familiar e, em especial

dos  jovens,  que  poderão  enxergar  neste  as  possibilidades  reais  de

permanência  no  campo  com  dignidade  (PROGRAMA  DOS  AGENTES

COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO E CRÉDITO, 2007).

A unidade familiar produtiva é o espaço onde se situa as experiências de

vida, a organização do trabalho, a convivência entre as demais pessoas do

convívio do grupo familiar. Porem essa dinâmica não se restringe ao espaço

geográfico  determinado,  mas  acontece  na  interface  com  as  relações  e

experiências  da  comunidade,  das  organizações  sociais  e  da  região.  Desta

forma  é  o  espaço  de  referência  onde  concretiza  ações  decorrentes  das

reflexões, estudos, debates e planejamentos dos Projetos de Vida.

No diálogo que constrói o Projeto de Vida, se consolida o conhecimento

dos educandos, jovens agricultores na relação com outros saberes e princípios

como  a  autonomia,  a  cooperação,  a  solidariedade,  os  conhecimentos

adquiridos durante os estudos no CEEP Sudoeste, que provocam mudanças

de atitudes nos grupos familiares.

Exige que o educando e todos os membros da sua família se percebam

como seres históricos,  que tem a condições de refletir  sobre suas práticas,

olhar sua realidade de forma crítica e pensar seu futuro de forma integrada,

bem  situado,  planejado,  decidido,  implantado  e  construído  coletivamente

(PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO E

CRÉDITO, 2009).

Construir um processo de diálogo é o começo do Projeto de Vida. Na

medida em que o educando se propõe a este exercício, já começa a mudar sua

realidade.  É  importante  perceber  que  há  vontades  diferentes,  os  jovens

possuem uma forma de ver o mundo que geralmente é diferente das pessoas

mais velhas, porém isso não deve ser um entrave para a construção do projeto,

mas um momento de diálogo, troca de saberes entre as gerações e construção

de uma proposta sólida e autônoma para todos (PROGRAMA DOS AGENTES

COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO E CRÉDITO, 2007).



Sendo assim, essa é também uma das formas de superar a ideia de

conhecimento  como  um  dos  elementos  de  acesso  apenas  aos  educandos

filhos  de  agricultores  e  garantir  de  que  todos  os  membros  da  Agricultura

Familiar  são capazes  de  aprender  e  gerar  conhecimentos  a  partir  de  seus

Projetos de Vida. Para dar conta deste processo, a proposta metodológica a

ser trabalhada é pela construção de Projetos de Vida com os educandos do

primeiro ano do curso técnico em agropecuária integrado, filhos de agricultores

familiares, no horário noturno durante o horário destinado a grupos de estudos

através de oficinas.

Com  o  Projeto  de  Vida  há  possibilidades  de  ampliar  além  dos

conhecimentos na prática social. Há a perspectiva de contribuir no debate dos

processos de desenvolvimento da Agricultura Familiar problematizando dentre

outros instrumentos o uso do crédito e das microfinanças dentro dos Projetos

de Vida das famílias.  Motivar  e viabilizar condições para a participação nas

entidades sociais,  desenvolver processos formativos junto às cooperativas e

incentivar a maior participação para a construção de alternativas de produção e

vida  no  campo.  Para  também  potencializar  a  formação  de  lideranças

comunitárias  valorizando  as  experiências  de  vida  como  outras  formas  de

conhecimento.

O objetivo geral das oficinas é através de cada momento pedagógico

(encontro) permitir uma caminhada a partir dos conhecimentos da realidade até

a construção de soluções para o que for levantado. No entanto, temos que

perceber que estes momentos pedagógicos vão acontecendo durante as oito

oficinas  de  quatro  horas  cada  e  vivenciados  posteriormente  nas  atividades

tempo em comunidade1 juntamente com todo o grupo familiar do educando.

Os momentos pedagógicos das oficinas serão;  a  leitura  da realidade

diagnóstica onde buscaremos compreender a realidade a partir  do olhar da

agricultura familiar; a problematização onde após o levantamento dos dados

sobre a realidade iremos refletir sobre ela; organização que é o momento da

tomada de decisões sobre os caminhos a serem trilhados no Projeto de Vida e

a consolidação onde iremos visualizar o Projeto de Vida e compreender como

1 Tempo em Comunidade: atividades complementares realizadas com o grupo familiar do educando para 
complementação de carga horária obrigatória totalizando 32 horas.



podemos contribuir  com a  comunidade  e  as  entidades  em conjunto  com a

agricultura familiar.

 A partir da compreensão deste trajeto educativo iremos pensar, debater

e socializar em pequenos grupos, ou no grupo inteiro que deverá ser em média

de  20  alunos.  Durante  as  oito  oficinas  vamos  estudar,  trocar  experiências,

debater e construir juntos seus projetos. 

A maneira como vai ser trabalhado o Projeto de Vida, será construída,

passo  a  passo,  de  tal  forma  que  essa  construção  se  torne  uma  prática

cotidiana durante o processo formativo. Também vamos estudar para olhar as

relações do projeto de vida com as diversas dimensões da vida dos jovens

educandos,  das  relações  sociais,  econômicas,  culturais,  políticas  e

educacionais inseridas em nossa sociedade, assim como, toda esta relação

com a escola.

O  mais  importante  é  que  este  Projeto  de  Vida  é  um  projeto  para

permanecer no campo, para permanecer como futuro agricultor familiar, para

construir um espaço de vida de acordo com a perspectiva de cada um, para

geração de renda, alternativas de produção e trabalho conforme o potencial de

cada  unidade  familiar  além  de  possibilidades  de  comercialização,

sustentabilidade financeira, ambiental e social  (PROGRAMA DOS AGENTES

COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO E CRÉDITO, 2007). 



1ª OFICINA CARGA HORÁRIA 04 HORAS

TEMA: 

 Apresentação do projeto a ser desenvolvido.

OBJETIVO: 

 Apresentar o meu projeto e trabalho junto ao PDE.

 Explicação  e  debate  do  trabalho  que  será  realizado  durante  as  oito

oficinas.

 Conhecimento  por  parte  dos  participantes  da  certificação  com  o

compromisso da presença.

 Conhecer os educandos que farão parte do projeto.

METODOLOGIA: 

 Apresentação do grupo.

 Aula expositiva, com apresentação de slides.

 Diálogo com troca de informações.

 Estudo  do  texto  “Nosso  processo  de  conhecimento:  Reflexões  e

Proposições”.

RECURSOS: 

 Data show.

 Quadro verde.

 Textos.



Atividade tempo em comunidade:

 Para  trazer  na  próxima  oficina:  Um  relato  escrito  junto  aos  pais  da

trajetória da sua unidade familiar produtiva. Onde contenha os seguintes

aspectos:

o De quem era a unidade familiar produtiva?

o Desde quando a unidade familiar produtiva é da sua família?

o Como adquiriram a unidade familiar produtiva?

o Qual a trajetória de produção da unidade familiar produtiva? 

(história familiar, linha do tempo da produção,...)

 Trazer  para  a  próxima  oficina  também  fotos  e/ou  objetos  que

caracterizem a trajetória, a história da sua unidade familiar produtiva.

2ª OFICINA CARGA HORÁRIA 04 HORAS

TEMA:

 Histórias de vida – leitura de realidade da história de vida.

OBJETIVO: 

 Identificar  entre  os  educandos  do  CEEP  Sudoeste  os  filhos  de

agricultores familiares e conhecer suas histórias de vida.

 Conhecer e socializar a história de vida para que cada colega integrante

da oficina conheça as trajetórias dos integrantes dos outros grupos.

METODOLOGIA: 

 Apresentação e discussão dos relatos escritos em casa junto aos pais

da trajetória da sua unidade familiar produtiva.



 Relatos através, ou não, de objetos, fotos, que contém a história de vida

de  cada  participante  da  oficina.  Onde  primeiramente  os  grupos

socializarão  entre  si  as  suas  histórias  para  num  segundo  momento

construírem uma forma de apresentação para o restante da turma que

poderá  ser  em  forma  de  linha  do  tempo,  painéis  com  amostra  e

explicações.

 Leitura e estudo do texto: “Potencialidades produtivas nas comunidades

rurais: Outras possibilidades para a vida no campo”.

RECURSOS: 

 Textos.

 Papel, cartolina, caneta, lápis de cor.

 Exposição dos objetos e fotos trazidos pelos integrantes da oficina.

3ª OFICINA CARGA HORÁRIA 04 HORAS

TEMA: 

 Leitura da Realidade – momento de diagnóstico.

OBJETIVO: 

 Conhecer  os  objetivos  profissionais e pessoais destes  educandos no

potencial da unidade familiar produtiva.

METODOLOGIA: 

 Palestra  sobre  Projeto  de  Vida  com  um  ex-estudante  pós-médio  da

agricultura familiar e uma palestra sobre sustentabilidade no Projeto de

Vida com o Pror. Sirinei Cezar Grigollo da UTFPR/DV.



 Roda de diálogo para todos falarem dos seus objetivos  profissionais,

sonhos  e  perspectivas  diante  da  permanência  na  unidade  familiar

produtiva.

 Cada aluno realizará um esforço de olhar, desenhar e descrever a sua

unidade familiar produtiva e montar um croqui.

RECURSOS: 

 Papel, cartolina, caneta, lápis de cor.

 Data Show

Atividade tempo em comunidade:

 Descrever como é a sua realidade nos aspectos do quadro do Projeto de

Vida, montar quadro diagnóstico.

REALIDADE DA UNIDADE FAMILIAR PRODUTIVA

Dimensões DESCRIÇÃO DA REALIDADE ATUAL DA UFP

Cultura/ Lazer

(leituras,  estudos,  troca  de

experiências,  diversões,

hobbies, esportes,...)

Relacionamento  Familiar

e interpessoal

(com  vizinhos,  namoros,

casamentos,  com  a

comunidade,...)



Educação

(estudos  dos  membros  da

família)

Saúde

(o  que  tem  acesso,  SUS,

convênios, postos de saúde,...) 

Produção 

(de  inverno,  verão,  culturas

perenes,  formas  de

comercialização,  onde  é

feito,...)

Participação Social

(na comunidade, linha,  cidade,

cooperativas,...)

Relações entre pessoas e 

natureza

(uso  da  água,  preservação,

fontes,  rios,  uso de adubação,

agrotóxicos,...)



4ª OFICINA CARGA HORÁRIA 04 HORAS

TEMA: 

 Elaboração do Projeto de Vida.

OBJETIVO: 

 Diagnosticar  o  que  a  família  pensa  e  sonha  para  seus  filhos  e

estudantes do CEEP Sudoeste.

 Diagnosticar a participação do educando filho de agricultor efetivamente

na unidade familiar produtiva e organizações sociais.

METODOLOGIA: 

 Socialização do quadro trazido de casa com a descrição da realidade da

unidade familiar produtiva.

 Descrição por escrito e relato da participação real do educando no dia a

dia  na  sua  unidade  familiar  produtiva  em grupo  e  socializando  para

todos.

 Leitura e estudo do texto: “Papeis da Agricultura Familiar na Construção

de um desenvolvimento Sustentável” de João Torrens.

RECURSOS: 

 Textos.

  Estudo do quadro do Projeto de Vida para levar para casa para ser

preenchido junto ao grupo familiar.



Atividade tempo em comunidade:

 Preenchimento do quadro de Projeto de Vida pela família do educando

para  ser  trazido  na  próxima  oficina.  Para  poder  ser  discutido  e

comparado.

PLANEJAMENTO DA UNIDADE FAMILIAR PRODUTIVA

Dimensões Curto Prazo

(2 anos)

Médio Prazo

(5 anos)

Longo Prazo

(10 anos)

Cultura/ Lazer

(leituras,  estudos,  troca de

experiências,  diversões,

hobbies, esportes,...)

Relacionamento

Familiar e interpessoal

(com  vizinhos,  namoros,

casamentos,  com  a

comunidade,...)

Educação

(estudos  dos  membros  da

família)



Saúde

(o  que  tem  acesso,  SUS,

convênios,  postos  de

saúde,...) 

Produção 

(de inverno, verão, culturas

perenes,  formas  de

comercialização,  onde  é

feito,...)

Participação Social

(na  comunidade,  linha,

cidade, cooperativas,...)

Relações entre 

pessoas e natureza

(uso da água, preservação,

fontes,  rios,  uso  de

adubação, agrotóxicos,...)



5ª OFICINA CARGA HORÁRIA 04 HORAS

TEMA: 

 Relação da escola com a agricultura familiar.

OBJETIVO: 

 Verificar  e  observar  a  articulação  dos  conhecimentos  estudados  na

escola na prática cotidiana da unidade familiar produtiva.

METODOLOGIA: 

 Apresentação  e  discussão  dos  quadros  dos  Projetos  de  Vida  de

planejamento das unidades familiares produtivas.

 Relato de experiências do que aprendeu na escola e aplica na unidade

familiar produtiva.

 Identificar situações vividas decorrentes do trabalho da escola.

RECURSOS: 

 Roda de diálogo.

 Registro.

Atividade tempo em comunidade:

 Pesquisar  na  escola  com  educandos  do  segundo  e  terceiro  ano

integrado  o  que  eles,  que  já  tem  uma  caminhada  maior  na  escola,

aprenderam  na  escola  e  que  contribuem  na  organização  de  suas

unidades familiares produtivas. Em média com três alunos cada um.



6ª OFICINA CARGA HORÁRIA 04 HORAS

TEMA: 

 Estudo dos conteúdos das disciplinas técnicas relacionadas à realidade

das unidades familiares produtivas em relação ao Projeto de Vida que

estão construindo.

OBJETIVO: 

 Identificar e refletir as prioridades das disciplinas de preparação técnica

em  relação  à  realidade  e  necessidades  dos  grupos  familiares  e  da

agricultura familiar.

 Relacionar  o  que  a  escola  ensina  com  a  realidade  das  unidades

familiares produtivas.

METODOLOGIA: 

 Socializar a pesquisa feita com os outros educandos dos anos finais.

 Ler as ementas e relacionar com o projeto.

 Sugestão de mudanças nas ementas por parte  dos educandos (caso

eles fossem os responsáveis por estas mudanças), justificando.

Atividade tempo em comunidade:

 Com base no Projeto de Vida e na pesquisa, sugerir e elaborar um plano

de estudo juntamente com o grupo familiar sobre o que os conteúdos

devem abranger  que possam aplicar  efetivamente em suas unidades

familiares produtivas.

RECURSOS: 

 Ementas das disciplinas específicas do curso técnico em agropecuária.



7ª OFICINA CARGA HORÁRIA 04 HORAS

TEMA: 

 Permanecer ou sair da unidade familiar produtiva?

OBJETIVO: 

 Estudar  os  educandos  da  oficina  sobre  as  questões  pertinentes  ao

permanecer  ou  não  da  unidade  familiar  produtiva,  as  vantagens  e

desvantagens.

METODOLOGIA: 

 Visita  a  uma  unidade  familiar  produtiva  para  demonstração  da

viabilidade de se permanecer no campo.

 Montagem de um quadro coletivo com as vantagens e desvantagens de

se permanecer ou não na unidade familiar produtiva.

 Discussão e socialização do plano de estudo elaborado junto ao grupo

familiar.

RECURSOS: 

 Unidade familiar produtiva de um agricultor familiar que tenha resultados

a demonstrar para o grupo de educandos.



8ª OFICINA CARGA HORÁRIA 04 HORAS

TEMA: 

 Socialização dos Projetos de Vida.

OBJETIVO: 

 Avaliar o desempenho de todo o trabalho realizado durante as oficinas.

 Elaborar, com base em tudo o que foi trabalhado, o Projeto de Vida final.

METODOLOGIA: 

 Construção do Projeto de Vida a partir de todos os estudos realizados

até agora contendo: as concepções de campo, terra, agricultura familiar,

unidade  familiar  produtiva,  agroecologia,  desenho  de  onde  querem

chegar,  quanto  ao  planejamento  já  realizado,  avaliação  do  trabalho

realizado.

RECURSOS: 

 Roda de diálogo.

Atividade posterior:

 Socialização com o grupo familiar dos resultados do trabalho efetivado

no grupo de estudo.

 Marcar posteriormente uma apresentação dos resultados dos Projetos

de Vida e planos de estudo para toda a comunidade escolar.
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