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Conteúdo Estruturante

Cultura do Algodão

Conteúdos
Básicos/Específicos
- Importância econômica
e características da
planta.

Objetivos

−

- Manejo do solo,
adubação e plantio.
- Tratos culturais.
- Manejo de pragas.
- Controle de doenças.
- Variedades.
- Colheita e
comercialização.

−

Capacitação do
aluno no
entendimento e
manejo
adequado da
cultura e das
tecnologias
adequadas para
a execução
eficiente do
planejamento e
instalação da
lavoura
Aprendizado

Metodologia

−

−

−

Aulas
expositivas
com uso de
recursos
audiovisuais
Pesquisa no
laboratório
de
informática
Desenvolvim
ento de
pesquisas e
apresentaçõ

Critérios e
Instrumentos
de Avaliação e
Recuperação

Referência
Bibliográfica

−

Avaliação
escrita

−

Avaliação
objetiva

RIBEIRO,
Centro
Estadual de Educação
Profissional
Arlindo.
Projeto
Político
Pedagógico,
Guarapuava, PR, 2013.

−

Avaliação
de trabalho
em grupo e
ou
individual.

−

Avaliação

RIBEIRO,
Centro
Estadual de Educação
Profissional
Arlindo.
Regimento Escolar,
Guarapuava, PR, 2010.
EMBRAPA.
Algodão: tecnologia de
produção.
Embrapa

prático da
identificação
das principais
pragas e
doenças da
cultura do
Algodão.
−

Identificação de
sintomas de
deficiência
nutricional

−

Capacitação
para a tomada
de decisões
para o melhor
manejo sob o
ponto de vista
ecológico

−

Eficiência da
cultura e melhor
retorno
econômico ao
produtor.

es em grupo
−

Retomada
de conteúdo

−

Apostila

−

Vídeos
técnicos

durante as
aulas
práticas.
−

Recuperaçã
o de
conteúdo
acontece
concomitant
e as
atividades
avaliativas.
A
recuperação
de notas
acontece ao
final de
cada
bimestre
com uma
avaliação
de valor 100
pontos.

Agropecuária
Oeste;
Embrapa
Algodão.
Dourados: 2001. 296p.

Conteúdo
Estruturante

Conteúdos
Básicos/Específicos

Cultura do
Algodão

Colheita e comercialização
do algodão.

Cultura do Café

Importância econômica,
produtividade e origem do
café.
Ciclo da cultura e
desenvolvimento da
planta.
Exigências climáticas.
Formação de mudas.
Manejo e preparo do solo,
degradação do solo e
assoreamento de rios.
Sintomas de deficiência
nutricional.
Correção e manutenção
da fertilidade do solo.
Instalação da lavoura e
variedades.
Controle de plantas
daninhas.
Manejo de pragas.

Objetivos

Metodologia

Critérios e
Instrumentos
de Avaliação e
Recuperação

Referência
Bibliográfica
RENA, A. B.;
MALAVOLTA, E.;
ROCHA, M.; YAMADA,
T. Cultura do Cafeeiro:
fatores que afetam a
produtividade.
Piracicaba: Associação

Doenças e medidas de
controle.
Podas.
Rotação de culturas.
Colheita e secagem.
Beneficiamento e
comercialização.
Café orgânico.

Período: 2º Bimestre
Conteúdo
Conteúdos/Básicos
Estruturante
Específicos

Cultura do Café.
Cultura da Canade-açúcar.
Batata.

- Importância econômica,
produtividade, origem,
história e cultura afrobrasileira.
- Características da planta
e fatores climáticos.
- Solo: adubação,
calagem, preparo e
plantio.
- Micronutrientes e fixação
simbiótica.
- Sintomas de deficiência
nutricional.
- Tratos culturais da cana
planta e soqueira,
conservação do meio
ambiente.
- Controle de pragas e
doenças.
- Colheita, queimadas e
reguladores de
crescimento.

Objetivos

Metodologia

Critérios e
Instrumentos
de Avaliação e
Recuperação

Referência
Bibliográfica
PELEGRINI,
B.
Girassol: Uma Planta
Solar
que
das
Américas Conquistou o
Mundo.
Ed.
Cone,
1985.

- Variedades,
melhoramento e
transgênicos.
- Silagem e forragem.
- Agroindustrialização:
destilaria e usina.
- Uso indevido do álcool.
Batata:
- Importância econômica.
- Classificação botânica.
- Zoneamento.
- Época de plantio.
- Técnica de preparo de
solo.
- Adubação e calagem.
- Plantio, densidade.
- Locação da área.
- Tratos culturais.
- Pragas e doenças.
- Ervas daninhas.
- Colheita.
- Comercialização.

Conteúdo
Estruturante

Pastagens.
Cultura do Fumo.

Conteúdos/Básicos
Específicos

- Solo: manejo, preparo e
adubação.

- Implantação: plantio e
Controle de
manejo.
Plantas Daninhas - Controle de pragas e
(CPD), (MIP).
doenças.
- Recuperação de
pastagens degradadas,
queimadas.
- Integração lavoura X
pecuária.
Cultura do Fumo
Importância econômica,
produtividade e origem.
Ciclo da cultura e
desenvolvimento da
planta.
Exigências climáticas.
Formação de mudas.
Manejo e preparo do solo.
Sintomas de deficiência

Objetivos

Metodologia

Critérios e
Instrumentos
de Avaliação e
Recuperação

Referência
Bibliográfica
MONTEIRO, A. L.
G.;
MORAES
A.;
CORRÊA, E. A. S.. et
al. Forragicultura no
Paraná.
Comissão
Paranaense
de
Avaliação
de
Forrageiras. Londrina,
1996. 305p.

nutricional.
Correção e manutenção
da fertilidade do solo.
Instalação da lavoura e
variedades.
Controle de plantas
daninhas.
Manejo de insetos-pragas.
Doenças e medidas de
controle.
Rotação de culturas.
Colheita e seca.
Beneficiamento,
comercialização e uso
indevido do cigarro.
Controle de Plantas
Daninhas (CPD), (MIP).
Matocompetição e período
crítico.
Manejo, época e
alelopatia.
Nível de dano econômico
e amostragens.

