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CONTEÚDO

CONTEÚDO

ESTRUTURANTE

ESPECÍFICO

OBJETIVOS

Série: 2º A e 2º B

METODOLOGIA

Ano letivo: 2016

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

BIBLIOGRÁFICAS

1º Bimestre

-Olericultura Especial
-Fruticultura Geral
- Classificação
climática e botânica
-Métodos de
propagação

- Olerícolas
especificas: folhosas,
raízes. tubérculos,
frutos. (alface,
cenoura, beterraba,
batata, alho, cebola,
rabanete, couve-flor,
brócolis, tomate).
- Importância
socioeconômica;
- Introdução à
fruticultura;
- Implantação de um
pomar:
características gerais,
localização, plantio e
condução.

REFERÊNCIAS

Fornecer
condições para
entendimento da
atualidade da
fruticultura, e
necessidades para
elaboração e
implantação de
projetos de
pomares de
frutícolas.

Aulas expositivas; aulas práticas na
fazenda-escola; TV multimídia,
revisão de conteúdos antes da
avaliação e recuperação de
conteúdos após esta. Técnicas
participativas com leitura e debates
sobre temas e textos relativos.
Pesquisas, trabalhos técnicos e
apresentação para a turma.
Aulas sobre História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena (Lei
nº 11.645/08);
Prevenção ao uso indevido de
drogas, Sexualidade Humana,
Enfrentamento à Violência contra a
Criança e o Adolescente: Direito da
Criança e do Adolescente (Lei
Federal n.°11525/07);

Provas escritas e orais;
Trabalhos teóricos e práticos.
Recuperação de notas com
provas escritas e trabalhos
teórico práticos.

PAULA, M. B.; ASSIS,
R. P.; BAHIA, V. G.;
OLIVEIRA, C. V. Efeito
do manejo dos resíduos
culturais, adubos verdes,
rotação de culturas e
aplicação de corretivos
nas propriedades físicas
e recuperação dos solos.
Informe Agropecuário,
Belo Horizonte, v.19,
n.191, p.66-77, 1998.
SOUZA, J. L. Cultivo
Orgânico de Hortaliças –
Sistema de Produção.
Viçosa, MG, CPT, 1999.
154p.
PENTEADO, S. R.
Adubação Orgânica –
Preparo de Compostos e
Biofertilizantes. Ed.
100%Impress,
Campinas, SP, 2003.

CONTEÚDO

CONTEÚDO

ESTRUTURANTE

ESPECÍFICO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

2º Bimestre

-Métodos de
Propagação
-Estaquia
-Enxertia
-Borbulhia

- Propagação de
frutíferas;
- Obtenção de portaenxertos;
- Obtenção de
variedades novas;
- Escolha de matriz:
enxertia, mergulhia e
estaquia;

. Compreender a
propagação de
frutícolas;
ter condições de
planejar e
recomendar as
melhores espécies
e adubação
correta do solo.

Aulas expositivas; aulas práticas na
fazenda-escola; TV multimídia,
revisão de conteúdos antes da
avaliação e recuperação de
conteúdos. Técnicas participativas
com leitura e debates sobre temas e
textos relativos. Pesquisas, trabalhos
técnicos e apresentação para a
turma.
Aulas sobre Educação Fiscal,
Educação Tributária (Decreto
n.°1143/99 – Portaria n.° 413/02);
Educação Ambiental (Lei Federal
n.° 9795/99 – Decreto n.° 4281/02);
História do Paraná. (Lei n.°
13.181/01);
Música (Lei n.°11769/08);

Provas escritas e orais;
Trabalhos teóricos e práticos.
Seminários
Recuperação de notas com
provas escritas e trabalhos
teórico práticos.

MORIMOTO, F. Apostila
de Fruticultura I. Apostila
da
disciplina
de
Fruticultura da UFPR.
Curitiba,
PR.
2000.
170p.
PENTEADO,
S.
R.
Fruticultura
Ecológica.
Agrorganica, Campinas,
SP. Esalq/USP, 2002.
70p.

CONTEÚDO

CONTEÚDO

ESTRUTURANTE

ESPECÍFICO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

BIBLIOGRÁFICAS

3º Bimestre

-Métodos de
Propagação
-Estaquia
-Enxertia
-Borbulhia
-Fruticultura Especial

- Produção de
mudas em viveiros;
- Podas de
formação,
frutificação e
limpeza;
- Noções da
legislação de
sementes e mudas;
- Principais culturas:
macieira,
pessegueiro,
ameixeira.

REFERÊNCIAS

Fornecer
condições para
elaboração e
implantação de
projetos de
pomares de
frutícolas,
envolvendo desde
avaliação da
viabilidade,
espécies
adaptáveis ao
local, planilhas de
custos, listagens
de materiais e
insumos
necessários, e
administração do
pomar e viveiro.

Aulas expositivas; aulas práticas na
fazenda-escola; TV multimídia,
revisão de conteúdos antes da
avaliação e recuperação de
conteúdos após esta. Técnicas
participativas com leitura e debates
sobre temas e textos relativos.
Pesquisas, trabalhos técnicos e
apresentação para a turma.
Aulas sobre Estatuto do Idoso (Lei
10741/03): conteúdos voltados ao
envelhecimento, ao respeito e a
valorização do idoso, de forma a
eliminar o preconceito e a produzir
conhecimentos sobre a matéria;
Educação para o Trânsito (Lei
9503/97 - Código de Trânsito
Brasileiro);
Brigadas Escolares (Decreto
4837/2012);

Provas escritas e orais;
Trabalhos teóricos e práticos.
Recuperação de notas com
provas escritas e trabalhos
teórico práticos.

MORIMOTO, F. Apostila
de Fruticultura I. Apostila
da
disciplina
de
Fruticultura da UFPR.
Curitiba,
PR.
2000.
170p.
PENTEADO,
S.
R.
Fruticultura
Ecológica.
Agrorganica, Campinas,
SP. Esalq/USP, 2002.
70p.
.

CONTEÚDO

CONTEÚDO

ESTRUTURANTE

ESPECÍFICO

4º Bimestre

- Fruticultura Especial
-Fruticultura Regional

- Principais culturas:
pereira, figueira,
videira, citrus,
nectarina, mamoeiro,
mangueira,
bananeira,
caquizeiro,
abacateiro e outros;
- Importância
econômica,
formação e
condução do pomar,
colheita,
armazenagem e
comercialização.

OBJETIVOS

METODOLOGIA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

Fornecer
condições para
elaboração e
implantação de
projetos de
pomares de
frutícolas,
envolvendo desde
avaliação da
viabilidade,
espécies
adaptáveis ao
local, planilhas de
custos, listagens
de materiais e
insumos
necessários, e
administração do
pomar e viveiro.

Aulas expositivas; aulas práticas na
fazenda-escola; TV multimídia,
revisão de conteúdos antes da
avaliação e recuperação de
conteúdos após esta. Técnicas
participativas com leitura e debates
sobre temas e textos relativos.
Pesquisas, trabalhos técnicos e
apresentação para a turma.
Aulas sobre Hasteamento de
Bandeiras e execução de Hinos
Instrução nº 013/2012 SUED/SEED
e Lei nº 12.031 de 21/09/2009;
Educação Alimentar e Nutricional
e Educação em Direitos humanos
– Lei nº 11.947 de 16/06/2009,
Resolução nº 01/2012 – CNE/CP.

Provas escritas e orais;
Seminários específicos;
Trabalhos teóricos e práticos.
Recuperação de notas com
provas escritas e trabalhos
teórico práticos.

PENTEADO, S. R.
Adubação Orgânica –
Preparo de Compostos e
Biofertilizantes. Ed.
100%Impress,
Campinas, SP, 2003.
93p.
BURG, I. C.; MAYER, P.
H. Alternativas
Ecológicas para
Prevenção e Controle de
Pragas e Doenças.
Assesoar, 7ª edição,
1999.154p.
MORIMOTO, F. Apostila
de Fruticultura I. Apostila
da
disciplina
de
Fruticultura da UFPR.
Curitiba,
PR.
2000.
170p.
PENTEADO,
S.
R.
Fruticultura
Ecológica.
Agrorganica, Campinas,
SP. Esalq/USP, 2002.
70p.

