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Período: 1° Trimestre
Conteúdo
Estruturante

Objetivos

Metodologia

Iniciação a agricultura:
a) Importância
socioeconômica
b) Histórico da horticultura

Iniciação a agricultura:
-Conhecer os aspectos
históricos, origem, e
visualizar a importância da
atividade de horticultura no
contexto atua.

Anatomia e
fisiologia
vegetal

Anatomia e fisiologia
vegetal:
c) Anatomia da Flor
d) Anatomia dos frutos
e) Anatomia das sementes
f) Anatomia das Folhas
g) Anatomia dos estômatos

Anatomia e fisiologia
vegetal:
- Conhecer as estruturas
básicas dos componentes
das plantas, seu
funcionamento e quais
produtos são gerados por
essas estruturas.

- Aulas expositivas utilizando
lousa, TV pendriver;
- Aulas praticas a campo e
no laboratório de biologia
para fixação do conteúdo
com realização de
experimentos (dentro das
possibilidades sazonais,
econômicas e climáticas);
- Relatório das aulas
práticas;
- Trabalhos em grupos a
partir de problematização em
torno dos conteúdos
propostos;
- Retomada de conteúdos.

Olericultura
geral

Olericultura geral:
h) classificação climática.
i) implantação de hortas.
j) elaboração de
cronograma de cultivo.

Olericultura geral:
- Conhecer as variações
climáticas e suas
influencias sobre as
culturas.
- Conduzir atividades que
levam a elaboração de
hortas.

Iniciação a
agricultura

Conteúdos
Básicos/Específicos

Critérios e Instrumentos
de Avaliação e
Recuperação
- Trabalhos em grupos a
partir de problematização em
torno dos conteúdos
propostos;
- Relatório das aulas práticas;
-Participação em aulas
práticas;
-Avaliação de conteúdos em
prova;
-Recuperação bimestral.

Período: 2° Trimestre
Conteúdo
Estruturante

Anatomia e
fisiologia
vegetal

Olericultura
geral

Conteúdos/Básicos
Específicos
Anatomia e fisiologia
vegetal:
a) Anatomia das raízes
b) Anatomia dos caules
Olericultura geral
c) Métodos de
propagação:
- Propagação Vegetativa
(assexuada).
- Propagação por
semeadura (sexuada).
d) Viveiro repicagem
e) Tratos culturais:
- Noções de pragas
-Noções de doenças
-Noções de ervas daninhas
-Noções de agrotóxicos

Objetivos
Anatomia e fisiologia
vegetal:

Metodologia

- Aulas expositivas utilizando
lousa, TV pendriver;
- Conhecer as estruturas - Aulas praticas a campo e
básicas dos componentes das no laboratório de biologia
plantas, seu funcionamento e para fixação do conteúdo
quais produtos são gerados com realização de
por essas estruturas.
experimentos (dentro das
possibilidades sazonais,
econômicas e climáticas);
Olericultura geral:
- Relatório das aulas
- Conhecer os métodos de
práticas;
propagação e suas
- Trabalhos em grupos a
influências sobre o
partir de problematização em
desenvolvimento das
torno dos conteúdos
culturas.
propostos;
- Aprender a realizar os
- Retomada de conteúdos.
processos de manejo das
hortaliças.
- Buscar informações sobre
pragas, doenças, ervas
daninhas e noções de
agrotóxicos.

Critérios e Instrumentos
de Avaliação e
Recuperação
- Trabalhos em grupos a
partir de problematização em
torno dos conteúdos
propostos;
- Relatório das aulas práticas;
-Participação em aulas
práticas;
-Avaliação de conteúdos em
prova;
-Recuperação bimestral.
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