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CONTEÚDOS

OBJETIVOS

METODOLOGIA

AVALIAÇÃO

1º Bimestre
*Estudo de Solos:

Conhecer a área de solos e ter condi-

aulas expositivas;

participação e assiduidade, provas es-

-Noções de gênese do solo;

ções de planejar, executar o manejar e

aulas práticas na fazenda-escola;

critas e trabalhos práticos, e recupera-

-Intemperismo;

o uso racional da conservação dos so-

TV multimídia,

ção de notas.

-Fatores de formação do solo;

los e da água.

revisão de conteúdos antes da

-Material de origem;

avaliação e recuperação de conte-

-Pedogênese.

údos após esta.

*Noções de Morfologia do solo:
-Estudo dos horizontes do solo;
-Estudo das características dos horizontes.
* Estudo dos nutrientes; Fertilidade do solo:

Compreender a fertilidade do solo e ter

aulas expositivas; aulas práticas

trabalhos práticos,

-Características dos nutrientes de plantas;

condições de planejar e recomendar a

na fazenda-scola;

exercícios em aula, participação e assi-

-Interação Nutriente-Solo-Planta;

adubação correta do solo melhorando a

vídeo; TV multimídia

duidade, provas escritas e recuperação

* Fundamentos e técnicas de análise de solos:

produtivade das culturas.

revisão de conteúdos antes da

de notas.

-Amostragem de solo para análise;

avaliação e recuperação de conte-

-Interpretação de análise do solo.

údos após esta.

2º Bimestre

Calcular, planejar e recomendar a ca-

aulas expositivas; aulas práticas

trabalhos práticos,

-CTC e Saturação de bases;

lagem correta do solo melhorando a

na fazenda-scola;

exercícios em aula, participação e assi-

- Cálculos de CTC e V;

produtivade das culturas.

vídeo; TV multimídia

duidade, provas escritas e recuperação

revisão de conteúdos antes da

de notas.

-Acidez do solo;
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-Cálculos de calagem;

avaliação e recuperação de conte-

-Matéria orgânica.

údos após esta.

*Adubos e adubação:

Conhecer os diferentes tipos de adubos

aulas expositivas; aulas práticas

trabalhos práticos,

-Classificação dos adubos;

e adubação do solo.

na fazenda-scola;

exercícios em aula, participação e assi-

vídeo; TV multimídia;

duidade, provas escritas e recuperação
de notas.

-Adubos minerais;
-Adubos orgânicos;

Ter condições de sempre nas ativiida-

revisão de conteúdos antes da

-Cálculos de adubação: de base e de cobertura..

des agropecuárias preservar o meio

avaliação e recuperação de conte-

-A matéria orgânica no solo

ambiente.

údos após esta.
Debate sobre os temas contemporâneos, quando o assunto der
abertura para isto.
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