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Período: 1° Trimestre
Conteúdo Estruturante

Paisagismo

Conteúdos
Básicos/Específicos

Objetivos

Metodologia

Noções de paisagismo e
manejo de jardim
tipos, formas e
manutenção de jardins;
Sementes ;
Viveiros;
Implantação – escolha
do terreno;
Preparo do solo –
métodos de
adubação/calagem;
Escolha de mudas;
Plantio e condução;
Podas
(condução/manutenção);
o Controle de pragas, de

Capacitar o aluno
para o correto
entendimento dos
termos tecnológicos
e sua aplicação em
diversos ramos da
agricultura..
Proporcionar ao
aluno as noções
relacionadas às
operações de
preparo de solo e
plantio.

- Aulas
expositivas e
aulas práticas na
fazenda-escola;
- utilização da TV
pendrive;
- Trabalhos em
grupos a partir de
problematização
em torno dos
conteúdos
propostos;
- Apresentações
dos trabalhos em
sala de aula;
- Retomada de

Critérios e
Instrumentos
de Avaliação e
Recuperação
- Trabalhos em
grupos a partir
de
problematização
em torno dos
conteúdos
propostos;
- Apresentações
de trabalhos em
sala de aula;
-Aulas práticas;
-Avaliação de
conteúdos;
-Recuperação
bimestral.

Referência
Bibliográfica
Diretrizes Curriculares da
Educação Básica – (Citar
sua Disciplina). SEED,
Secretaria de Estado da
Educação/Superintendência
da
Educação.
Curitiba,
2008.
RIBEIRO, Centro Estadual
de Educação Profissional
Arlindo.
ProjetoPolítico
Pedagógico, Guarapuava,
PR, 2013.
RIBEIRO, Centro Estadual
de Educação Profissional
Arlindo.
Regimento
Escolar, Guarapuava, PR,

doenças, de plantasdaninhas;

Período: 2º Timestre
Conteúdo
Conteúdos
Estruturante
Básicos/Específicos

Silvicultura

Introdução;
Noções de
Melhoramento vegetal;
Segurança no trabalho
rural;
Principais culturas,
técnicas de produção e

conteúdos.
- Debate sobre os
temas
contemporâneos,
quando o assunto
der abertura para
isto.
-Visitas técnicas
(se pertinente)
-Realização de
experimentos a
campo para
acompanhamento
do
desenvolvimento
das culturas
estudadas
(dentro das
possibilidades
sazonais,
econômicas e
climáticas)

Objetivos

Metodologia

Capacitar o aluno para o
correto entendimento dos
termos tecnológicos e sua
aplicação em diversos
ramos da agricultura.
Proporcionar ao aluno as
noções relacionadas às

- Aulas
expositivas e
aulas práticas na
fazenda-escola;
- utilização da TV
pendrive;
- Trabalhos em

2010.

BURG, Inês Claudete;
MAYER,
Paulo
Henrique. Manual de
Alternativas
Ecológicas
para
Prevenção
e
Controle de Pragas
e
Doenças.
1ª
edição,
Francisco
Beltrão, 1998.
FILGUEIRA, Fernando
A. R. Manual de
Olericultura volume
1: 2ª edição. Editora
Agronômica
Ceres,
São Paulo, 1981.

Critérios e
Instrumentos
de Avaliação e
Recuperação

Referência
Bibliográfica

- Trabalhos em
grupos a partir
de
problematização
em torno dos
conteúdos
propostos;

Diretrizes Curriculares da
Educação Básica – (Citar
sua Disciplina). SEED,
Secretaria de Estado da
Educação/Superintendência
da
Educação.
Curitiba,
2008.

manejo;
Viveiros;
Colheita e
comercialização e
manejo pós-colheita.

operações de preparo de
solo plantio e colheita
maximizando o
rendimento e retorno
econômico ao produtor.

grupos a partir de
problematização
em torno dos
conteúdos
propostos;
- Apresentações
dos trabalhos em
sala de aula;
- Retomada de
conteúdos.
- Debate sobre os
temas
contemporâneos,
quando o assunto
der abertura para
isto.
-Visitas técnicas
(se pertinente).
Realização de
experimentos a
campo para
acompanhamento
do
desenvolvimento
das culturas
estudadas
(dentro das
possibilidades
sazonais,
econômicas e
climáticas)

- Apresentações
de trabalhos em
sala de aula;
- Aulas práticas;
- Avaliação de
conteúdos;
- Recuperação
bimestral.

RIBEIRO, Centro Estadual
de Educação Profissional
Arlindo.
ProjetoPolítico
Pedagógico, Guarapuava,
PR, 2013.
RIBEIRO, Centro Estadual
de Educação Profissional
Arlindo.
Regimento
Escolar, Guarapuava, PR,
2010.

ALMEIDA,
Silvio
Gomes
de.;
PETERSEN,
Paulo;
CORDEIRO,
Ângela.
Crise
sócio
ambiental
e
conversão ecológica
da
agricultura
brasileira – subsídios
à
formulação
de
diretrizes ambientais
para
o
desenvolvimento
agrícola.
Rio
de
Janeiro: AS-PTA, 2000.

