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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO.
Denominação : Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico : Recursos Naturais
Duração : 03 anos
Total de Vagas Anuais : 60
Público Alvo : Egressos do Ensino Fundamental ou Equivalente.
Carga Horária : 3.456 horas
Tempo máximo para integralização do currículo: 04 anos

2. HISTÓRICO INSTITUCIONAL.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
coloca-se como uma Instituição produtora e disseminadora da cultura, da ciência e da
tecnologia para a região Centro-Sul Fluminense, além de partícipe da indução do
desenvolvimento

local

e

regional.

Sua

história

é

marcada

por

diferentes

institucionalidades, que são reflexos das transformações políticas, econômicas e
educacionais do país ao longo de mais de sete décadas, e por princípios institucionais
que se mantiveram coerentes com as finalidades da educação pública, gratuita e de
qualidade, em consonância com as potencialidades e necessidades das comunidades
locais.
O IFRJ surge oficialmente como Instituição de ensino, pesquisa e extensão em
2008, contudo sua história é bem mais antiga, tendo seu início marcado pela criação do
Curso Técnico de Química Industrial (CTQI), através do Decreto nº 11.447, de 23 de
janeiro de 1943. O CTQI começou suas atividades no ano de 1944, com duas turmas, nas
dependências da então Escola Nacional de Química da Universidade do Brasil, atual
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Em 1946, o CTQI foi transferido para as instalações da Escola Técnica Nacional
(ETN), atual Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
(CEFET-RJ), a convite do próprio Celso Suckow, Diretor da Instituição à época, onde
permaneceria por 40 anos. Durante esta estadia, o CTQI se consolida ganhando
importância e reconhecimento, o que leva à criação da Escola Técnica de Química (ETQ),
na forma de uma autarquia educacional por força da Lei 3.552, de 17 de fevereiro de
1959, que passa a abrigar oficialmente o Curso Técnico em Química.
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Nas décadas de 60 e 70, a ETQ, ainda situada nas dependências do CEFET-RJ,
sofre modificações em seu nome, passando a se chamar Escola Técnica Federal de
Química da Guanabara (ETFQ-GB), através da Lei 4.759, de 20 de agosto de 1965; e, em
1972, após a fusão entre os estados da Guanabara e Rio de Janeiro, a ETFQ-GB passa a
ser denominada Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro (ETFQ-RJ).
Possuindo reconhecida competência na formação de profissionais através de seu
Curso Técnico em Química, a ETFQ-RJ, inicia, na década de 80, seu processo de
expansão, conquistando sua sede própria, no bairro do Maracanã e implementando dois
novos cursos técnicos de nível médio: o Curso Técnico em Alimentos (1981), e o Curso
Técnico em Biotecnologia (1989).
Na década de 90, a ETFQ-RJ implanta no município de Nilópolis, região
metropolitana do Rio de Janeiro sua Unidade de Ensino Descentralizada (UnED), que
inicia suas atividades no ano de 1994 ofertando os Cursos Técnicos em Química e em
Saneamento. Este último sendo transformado posteriormente no Curso Técnico em
Controle Ambiental. Ao final desta década, a ETFQ-RJ, constituída pelas Unidades
Maracanã e Nilópolis, é transformada, através de Decreto Presidencial, de 23 de
dezembro de 1999, no Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica de
Química de Nilópolis (CEFETQ), tendo sua sede transferida para este Município.
Como CEFETQ, a Instituição inicia no século 21 um novo ciclo de expansão com a
criação de novos cursos em suas unidades Maracanã e Nilópolis. Em 2001, foram
implantados novos cursos técnicos de nível médio: o Curso Técnico em Meio Ambiente e
o Curso Técnico em Laboratório de Farmácia (atual Curso Técnico em Farmácia), ambos
na Unidade Maracanã (atual Campus Rio de Janeiro); e, o Curso Técnico em Metrologia,
na Unidade Nilópolis (atual Campus Nilópolis).
Em 2002, a Instituição ingressa na Educação Superior, restrita inicialmente a oferta
de Cursos Superiores de Tecnologia (CST) e Licenciaturas. Posteriormente, recebendo
autorização para a oferta de cursos de bacharelado, foram implantados os cursos de
Tecnologia em Processos Químicos (Unidade Maracanã) e os Cursos de Tecnologia em
Produção Cultural, Tecnologia em Química dos Produtos Naturais e Tecnologia em
Gestão da Produção e Metrologia (atual Curso de Tecnologia em Gestão da Produção
Industrial), além das Licenciatura em Física, Química e Matemática e o Curso de
Bacharelado em Farmácia (Unidade Nilópolis). Nesta mesma fase, foram criados os
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cursos de pós-graduação lato sensu Especialização em Segurança Alimentar e Qualidade
Nutricional e Especialização em Ensino de Ciências, na Unidade Maracanã.
Com o Decreto nº 5.478, de 24 de junho de 2005, o Ministério da Educação cria o
Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) que induziu a criação de cursos
profissionalizantes de Nível Médio para qualificar e elevar a escolaridade de jovens e
adultos. Assim, mediante a publicação do Decreto 5.840, de 13 de julho de 2006, a
Instituição ingressa em uma nova modalidade de escolarização e formação profissional,
criando o curso Técnico de Instalação e Manutenção de Computadores, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos. Atualmente o PROEJA é desenvolvido em cinco campi,
através do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática e do Curso Técnico
em Agroindústria.
No período de 2005 a 2008 o CEFETEQ iniciou uma segunda fase de expansão,
com a implantação das novas unidades: Núcleo Avançado de Arraial do Cabo (2005) com
a oferta do curso Técnico de Logística Ambiental; Núcleo Avançado de Duque de Caxias
(2006) com a oferta do curso Técnico de Operação de Processos Industriais em
Polímeros; Unidade Paracambi (2007) com a oferta dos cursos Técnico em Eletrotécnica
e Técnico em Gases e Combustíveis; Unidade São Gonçalo (2008) com a oferta do curso
Técnico em Segurança do Trabalho; e, Unidade Volta Redonda (2008) com a oferta dos
cursos Técnico em Metrologia, Técnico em Automação Industrial, Licenciatura em
Matemática e Licenciatura em Física. Ainda, a instituição criou o seu primeiro programa
de pós-graduação stricto sensu, com a oferta do curso de Mestrado Profissional em
Ensino de Ciências, em 2007, no campus Nilópolis.
Em 29 de dezembro de 2008, o Centro Federal de Educação Tecnológica de
Química de Nilópolis (CEFETQ), através da Lei nº 11.892, é transformado em Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Neste ato de
também é incorporado à nova Instituição, o Colégio Agrícola Nilo Peçanha, então
vinculado à Universidade Federal Fluminense, passando a ser o Campus Nilo Peçanha –
Pinheiral. Para além de uma nova denominação esta transformação significou uma nova
identidade, implicando, a mudança da sede do IFRJ para o município do Rio de Janeiro, a
implantação de uma estrutura organizacional multicampi e levou à uma rápida expansão
na perspectiva de novos campi, áreas de atuação, cursos, infraestrutura e quadros de
servidores.
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O ano de 2009 inicia com uma nova institucionalidade e, agora, com campi
instalados nos municípios de Duque de Caxias, Nilópolis, Paracambi, Pinheiral, Rio de
Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda, além da unidade de Arraial do Cabo,
posteriormente transformada em campus. Neste mesmo ano o IFRJ instala o primeiro
campus destinado à área de Ciências e Tecnologia da Saúde no âmbito da Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o campus Realengo (Zona Oeste do
Rio de Janeiro), inovando com a oferta dos cursos de Bacharelado em Farmácia
(implantado em 2007, provisoriamente no campus Nilópolis), Bacharelado em Fisioterapia
e Bacharelado em Terapia Ocupacional, o primeiro a ser ofertado em instituição pública
no Estado do Rio de Janeiro. Também, ainda no ano de 2009, foram implantados diversos
outros cursos, em diferentes níveis de escolarização, ampliando a atuação e inserção da
instituição, chegando a outros municípios nos anos seguintes, como Engenheiro Paulo de
Frontin, com o Curso Técnico em Informática para Internet e Mesquita.
Com o advento da III Fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, lançada em agosto de 2011, a Instituição iniciou o
processo para a implantação de seis novos campi: Belford Roxo, Mesquita, Niterói, São
João de Meriti, Complexo do Alemão e Cidade de Deus, estes dois últimos no Município
do Rio de Janeiro, além de dois campi avançados: Centro – Praça XI (Rio de Janeiro) e
Resende. Os Campi Belford Roxo, Niterói, São João de Meriti iniciaram suas atividades
oferecendo cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Já o campus Mesquita iniciou
as atividades ofertando cursos de especialização e atualização na área de formação de
professores e divulgação científica. Em 2016, o Campus Resende passou a oferecer os
Cursos

Técnicos

em

Guia

de

Turismo

e

em

Segurança

do

Trabalho,

concomitantes/subsequentes ao ensino médio. A partir segundo semestre de 2017 os
Campi Niterói e São João de Meriti passam a oferecer também Cursos Técnicos em
Administração, concomitantes/subsequentes ao ensino médio.
Atualmente, o IFRJ é constituído pelo Campus Reitoria (16), situado no Município
do Rio de Janeiro e por mais 15 campi (figura 1): Campus Arraial do Cabo (1), Campus
Belford Roxo (2), Campus Duque de Caxias (3), Campus Engenheiro Paulo de Frontin (4),
Campus Mesquita (5), Campus Nilópolis (6), Campus Niterói (8), Campus Paracambi (9),
Campus Pinheiral (7), Campus Realengo (10), Campus Resende (11), Campus Rio de
Janeiro (12), Campus São Gonçalo (13), Campus São João de Meriti (14) e Campus Volta
Redonda (15). A Instituição vem atuando na formação profissional nos diferentes níveis e
modalidades de ensino, oferecendo cursos presenciais de formação inicial e continuada,
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de ensino técnico de nível médio e de ensino superior de Graduação e PósGraduação lato e stricto sensu, além de oferecer cursos de formação profissional nas
modalidades de ensino de jovens e adultos (EJA) e ensino a distância (EaD).

https://mapasblog.blogspot.com/2011/11/mapas-do-estado-do-rio-de-janeiro.html

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
3.1. JUSTIFICATIVA
Os desafios da atualidade sobretudo no que se refere a área de recursos
naturais e do agronegócio brasileiro, faz-se necessário realizar uma nova proposta
curricular do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio através de
uma apresentação

da concepção de uma formação técnica que articule trabalho,

cultura, ciência e tecnologia como princípios que devem transversalizar todo o
desenvolvimento

educacional,

numa

prática

de

ensino

considerando

as

especificidades locais e regionais coerentes com os moldes da legislação vigente,
tendo como perspectiva a potencialização da formação cidadão.
O Curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio proporcionará ao
aluno uma perspectiva de totalidade, onde os conteúdos das disciplinas serão
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contextualizados, conforme visão sistêmica do processo produtivo. Isto significa
recuperar a importância de trabalhar com os alunos os fundamentos científicos tecnológicos presentes nas disciplinas, pois atualmente utilizamos a nomenclatura –
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de forma integrada às disciplinas da
Formação

Profissional,

evitando

a

compartimentalização

na

construção

do

conhecimento.
Faz-se necessário uma formação na qual a teoria e a prática possibilitam aos
alunos compreenderem a realidade para além de sua aparência, onde os conteúdos
não têm fins em si mesmos porque se constituem em sínteses da apropriação histórica
da realidade material e social pelo homem. A organização dos conhecimentos, no
Curso Técnico em Agropecuária, enfatiza o resgate da formação humana,
considerando o aluno, como sujeito histórico, que produz sua existência pelo
enfrentamento

consciente

da

realidade

dada,

produzindo

valores

de

uso,

conhecimentos e cultura por sua ação criativa. A integração curricular entre o Ensino
Médio e o Profissional, objetiva integrar o jovem ao contexto sociocultural atual,
propiciando formação que possibilite uma escolha profissional sintonizada com os
requisitos técnicos e tecnológicos próprios de sua área de formação. Entende-se que o
ser humano não pode prescindir do trabalho, uma vez que a sua não habilitação para
a vida profissional produtiva suprimiria o seu direito à auto realização.
A concepção que orienta esta organização curricular incorpora a perspectiva de
romper com a estrutura dual que tradicionalmente tem marcado o Ensino Médio,
oferecendo ao aluno uma formação unilateral, a partir da Lei 11.741 de junho de 2008
onde a educação profissional técnica de nível médio passaria a constituir modalidade
de ensino. Considerando o conhecimento em sua dimensão histórica verifica-se que a
educação, em sua forma escolarizada, passa ter relevância e, consequentemente, a
Instituição Escolar assume um papel fundamental na formação do sujeito, fazendo a
mediação entre o conhecimento existente e as possibilidades de sua dinamização,
tendo em vista a formação integral para a transformação social.
A Região Sul Fluminense está inserida no Médio Vale do Paraíba do Sul que está
localizado na região Sudeste, a mais desenvolvida do país, e caracteriza-se por ser uma
região de grande complexidade devido às inúmeras diferenças espaciais existentes ao
longo de sua extensão. Os municípios de maior desenvolvimento estão localizados às
margens da principal rodovia do país - Rodovia Presidente Dutra. Essa região vem
sofrendo alterações desde os primórdios da colonização do país, podendo-se destacar a
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retirada da Mata Atlântica nativa para uso dos recursos naturais inicialmente, seguida do
Ciclo do Café, pecuária e industrialização.
Todas essas atividades econômicas acabaram por provocar muitas alterações no
ecossistema e também na economia e na vocação agrícola da região, com isso a atuação
profissional e precisa de profissionais das áreas agrárias faz-se cada vez mais necessário
e na região. Assim sendo o Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio
no Campus Pinheiral é fundamental para a contribuição com a Agronegócio e a
preservação dos recursos naturais na região Sul Fluminense.
O Campus Pinheiral oferece Educação Tecnológica na Área Agrícola desde o ano
de 1910, sendo uma área profissional com mercado de trabalho com características
específicas e vem aprimorando seus métodos e modelos de difusão de conhecimento na
área agrária.
Considerando ainda a necessidade de reestruturar o curso Técnico em
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do Campus Pinheiral para melhor atender as
necessidades dos alunos e as peculiaridades regionais. Faz-se necessário o
comprometimento em sustentar uma proposta de formação consistente e ideal para os
alunos que ingressarem no IFRJ – Campus Pinheiral, de forma a contribuir para a
constituição do sujeito autônomo, criativo, critico e cidadão, perspectivando para elevação
do desenvolvimento socioeconômico e social da Região Centro Sul Fluminense.

3.2. OBJETIVOS
O Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio tem o objetivo de
formar profissionais técnicos de nível médio em Agropecuária seguindo as tendências da
profissão e do mercado de trabalho, mobilizando conhecimentos teóricos e práticos para
formação desses profissionais que deverão ser capazes de participar e promover
transformação no seu campo de trabalho, na sua comunidade e na sociedade na qual
está inserido. Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão na área agrária,
transformando o Campus Pinheiral em polo regional de referência em questões agrárias e
recursos naturais.
Objetivos específicos
 Formar um Técnico em Agropecuária que mobiliza o saber teórico e prático do seu
trabalho para a realização de ações e projetos que solucionem situaçõesproblemas próprias da profissão;
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Formar profissionais críticos, reflexivos, éticos, capazes de participar e promover
transformação no seu campo de trabalho, na sua comunidade e na sociedade na
qual está inserido;

 Propiciar formação que possibilite o aluno realizar planejamento, administrar,
monitorar e executar atividades na área da agropecuária bem como fiscalizar
produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; realiza medição, demarcação
e levantamentos topográficos rurais e atua em programas de assistência técnica,
extensão rural e pesquisa;


Proporcionar o conhecimento da história e evolução da área profissional do curso;

 Viabilizar a realização de pesquisas, experiências no ambiente real de trabalho,
inclusive nas dependências da escola, como laboratório disponível para o aprendiz;
 Disponibilizar ambiente propício para as relações humanas de forma que o
aprofundamento científico e prático relacionados à profissão sejam aplicados com
sucesso em vários ambientes;
 Valorizar a educação como processo seguro de formação de recursos humanos, de
desenvolvimento do sistema social mais amplo;
 Desenvolver o autoconhecimento, para melhorar a adaptação sócioeducacional e
proporcionar ao aluno uma formação que lhe permita inserir no mundo do trabalho
para uma vida profissional produtiva;


Propiciar conhecimentos teóricos e práticos amplos para o desenvolvimento de
capacidade de análise critica, de orientação e execução de trabalho no Setor
Agropecuário.
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4. REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO
De acordo com o Regulamento do Ensino Técnico da Instituição e ainda:
a) através de processo seletivo organizado anualmente pelo IFRJ, conforme
edital publicado para este fim;
b) através de transferência, cumprindo o estabelecido no mesmo Regulamento.
Para acesso ao Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio será
exigida como escolaridade mínima a conclusão do Ensino Fundamental
O Campus Pinheiral do IFRJ não apresenta limitação de idade mínima ou máxima
para o ingresso em cursos de nível técnico, pois tem como objetivo a universalização do
acesso a estes cursos.
5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O

técnico

em

Agropecuária

integrado

ao

ensino

médio

deverá

atuar

compreendendo as relações e interações do mundo do trabalho, entendendo o
trabalho como realização humana e prática econômica. Além disso, atuará
compreendendo a relação Ciência, Tecnologia e Sociedade e as relações sociais,
culturais, políticas, éticas e ambientais locais e globais.
Sua formação também o possibilitará a ser capaz de trabalhar coletivamente e de
agir de forma critica e cooperativa, apropriando e gerando conhecimento, além de
atuar pautado na segurança do individuo e da coletividade, desenvolvendo a
capacidade empreendedora sustentável. Quanto ao perfil de formação técnica, este foi
feito tomando como base o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, lançado pelo MEC
em 2014, cujo objetivo é o fortalecimento da identidade dos cursos técnicos, sua
sintonia com as vocações e peculiaridades regionais e a necessidade de ampliação de
sua visibilidade. A combinação de esses fatores objetiva ampliar sua oferta e propiciar,
aos estudantes, um guia de escolha profissional e, ao setor produtivo, maior clareza
entre oferta educativa e sua relação com os postos de trabalho. O Técnico em
Agropecuária será capaz de perceber de maneira sistêmica as implicações sociais,
econômicas, ambientais, políticas e técnicas de sua atuação profissional, agindo para
detectar os problemas e aplicar as soluções técnicas, de forma suficientemente
criativa, sustentável, rápida e coerente com a realidade na qual está inserido. Atua em
sistemas de produção agropecuária fundamentados em princípios de desenvolvimento
sustentável. Planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fases dos projetos
agropecuários. Administra propriedades rurais. Elabora, aplica e monitora programas
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preventivos de sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial. Fiscaliza
produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial. Realiza medição, demarcação e
levantamentos topográficos rurais. Atua em programas de assistência técnica,
extensão rural e pesquisa. Sendo tolerante e receptivo á diversidade cultural, étnica,
religiosa, política e social das comunidades aonde vier a se inserir no mundo do
trabalho. A área de Agropecuária é um centro dinâmico de atividades denominadas de
agronegócio. Este segmento envolve atividades de produção agrícola propriamente
dita (lavoura, pecuária e extração vegetal). É a soma total das operações de produção
agrícola e armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e
itens produzidos. Dessa forma, o agronegócio engloba os fornecedores de bens e
serviços à agropecuária, os produtos agrícolas, os processadores, transformadores e
distribuidores envolvidos na geração e fluxo dos produtos agropecuários, até o
consumidor final. Participam também deste complexo os agentes que afetam e
coordenam o fluxo dos produtos, tais como o governo, os mercados, as entidades
representativas de patrões e empregados, financeiras de serviços e instituições de
formação de mão-de-obra
6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio do Campus
Pinheiral do IFRJ está estruturado em 3 (três) séries anuais, perfazendo uma carga
horária anual de 3.456 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis) horas. Este curso se
propõe a ser integrado ao Ensino Médio o que admite um conhecimento voltado para a
compreensão dos conceitos científicos que, pressupõe-se, estejam na base dos
processos tecnológicos presentes no setor produtivo. A integração também permite
relacionar a informação recebida em diversos conceitos de modo a não fragmentá-la e
sim manter uma inter-relação entre as diversas áreas do conhecimento disciplinar e, além
disso, ajuda os jovens a integrar as suas próprias experiências e a promover a integração
social e democrática entre eles.
As aulas têm duração de 45 minutos, e o ano letivo é dividido em 4 bimestres, para
fins de avaliação do processo ensino-aprendizagem.
A presença mínima obrigatória é de 75% das aulas dadas em todas as disciplinas
do curso integrado.
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6.1. PROPOSTA PEDAGÓGICA
A proposta pedagógica do curso contempla a formação que conjuga a teoria à
prática, priorizando primeiramente a formação do cidadão crítico, sujeito das
transformações que ocorrem no mundo que visam proporcionar a todos a cidadania plena
e um mundo mais justo e solidário.
A operacionalização deste Plano de Curso deve ter como meta o indivíduo,
havendo dessa forma, uma preocupação constante de que sejam trabalhados objetivos e
conteúdo não apenas de forma conceitual, mas que, ao mesmo tempo, possam
desenvolver a competência do “aprender a aprender”.
As metodologias adotadas durante o processo ensino-aprendizagem devem
adequar-se às necessidades dos corpos docente e discente, sem preocupação com
modismos, vislumbrando atitudes que abarquem a significação social do ensino, sua
dimensão na esfera pedagógica, a integração com a pesquisa e a extensão e o estímulo à
inovação.
O currículo precisa estar adaptado ao tempo atual, englobando temas e conteúdos
técnicos atualizados, assim como as questões cotidianas que envolvem as pessoas e a
sociedade e exigem novas posturas.

6.1.1. INTEGRAÇÃO AO ENSINO MÉDIO
A proposta pedagógica que norteia a organização curricular em questão está
baseada na articulação entre educação para a formação geral e profissional. Para tanto, a
realidade concreta leva em consideração os aspectos produtivos locais e regionais bem
como os aspectos culturais e sociais que fazem parte do contexto da instituição.
Busca-se uma formação integral do sujeito enquanto cidadão e trabalhador na
busca da superação da dualidade que tem marcado historicamente a Educação
Profissional brasileira, almejando uma formação humana que esteja baseada nas
múltiplas dimensões da vida integradas ao processo educativo considerando para tal a
cultura, a ciência e o trabalho.
Desse modo, concebe-se a formação geral como inseparável da formação
profissional e busca-se integrá-las de modo a articular as diversas disciplinas para que o
aluno seja levado a construir conhecimento como meio de compreender a complexidade
dos fenômenos e percebendo-os sob suas múltiplas dimensões.
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Assim, a busca é por uma formação que esteja voltada não apenas para o mercado
de trabalho, mas também para a compreensão da dinâmica social tendo em vista a
formação de um trabalhador/cidadão crítico e consciente de sua historicidade no mundo.
Sendo assim, a organização curricular incorpora valores éticos e estéticos em seus
conteúdos históricos e científicos, agregando nas diversas áreas, aspectos que estão
voltados para a dinâmica da sociedade, incluindo as questões da diversidade cultural e
étnico-racial, voltando-se para uma formação ética dos discentes.
É importante salientar que a perspectiva do ensino integrado exige uma postura
interdisciplinar como princípio de organização do currículo e, portanto, buscamos a
articulação das diversas disciplinas através de planejamento coletivo e projetos de
pesquisa e extensão que reúnem professores e alunos de diversas disciplinas e turmas
em prol da construção do conhecimento acerca de diversos fenômenos.
Essa articulação também se dá no uso de laboratórios e espaços diversos que
servem de apoio para a construção do conhecimento com base nos conceitos de diversas
disciplinas e se relacionam a fim de possibilitar a compreensão de questões concretas da
realidade social e do mundo do trabalho. Relacionando as aulas práticas como meio de
articulação entre os conceitos de disciplinas de formação geral e profissional.
O estágio é também um espaço privilegiado para a construção do conhecimento e
vivência de diversos conceitos estudados ao longo do curso.
A realização do estágio concomitante visa apoiar o aluno estagiário na busca de
orientações para solução das situações enfrentadas no ambiente de estágio através da
convivência com colegas, professores e funcionários no Campus. Além disso, estimula
um maior contato entre a instituição e as demandas da sociedade, proporcionando uma
avaliação permanente do curso que está sendo oferecido pelo Campus Pinheiral do IFRJ,
além de permitir o acesso ao conhecimento e a tecnologias de ponta não disponíveis na
estrutura física do Campus.

6.1.2. ENSINO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Segundo o Catalogo Nacional de Cursos Técnicos (2014), o Técnico em
Agropecuária deve manejar de forma sustentável a fertilidade do solo e os recursos
naturais. Planeja e executa projetos ligados a sistemas de irrigação e uso da água.
Seleciona, produz e aplica insumos (sementes, fertilizantes, defensivos, pastagens,

15

concentrados, sal mineral, medicamentos e vacinas). Desenvolve estratégias para reserva
de alimentação animal e água. Realiza atividades de produção de sementes e mudas,
transplantio e plantio. Realiza colheita e pós-colheita. Realiza trabalhos na área
agroindustrial. Opera máquinas e equipamentos. Maneja animais por categoria e
finalidade (criação, reprodução, alimentação e sanidade). Comercializa animais.
Desenvolve atividade de gestão rural. Observa a legislação para produção e
comercialização de produtos agropecuários, a legislação ambiental e os procedimentos
de segurança no trabalho. Projeta instalações rurais. Realiza manejo integrado de pragas,
doenças e plantas espontâneas. Realiza medição, demarcação e levantamentos
topográficos rurais. Planeja e efetua atividades de tratos culturais.
6.1.3. RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
A promulgação da Lei 10.639/2000 e, mais tarde, da Lei 11.645/2008, que alteram
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) estabelecendo a obrigatoriedade
do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena na Educação Básica, trouxe à
escola a reflexão sobre o preconceito racial, e o direito à igualdade de condições de vida
e cidadania, bem como de reconhecimento e manifestação dos valores étnicos e culturais
de todos os brasileiros, estabelecido pela Constituição Federal.
O Campus Pinheiral do IFRJ entende a consideração da diversidade étnico-racial
escolar como parte de uma política de ações afirmativas de superação das desigualdades
sociais, raciais, culturais e econômicas e do racismo, garantindo os princípios
estabelecidos pela Resolução CNE/CP 01/2004 e o Parecer 003/2004 (SOUZA, 2006):
- Consciência política e histórica da diversidade, ou seja, ter a compreensão de
que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais
distintos, com cultura e histórias próprias.
- Fortalecimento de identidades e direitos, rompendo com imagens negativas
contra negros (as) e índios e ampliando o acesso a informações sobre a
diversidade do país.
- Ações educativas do combate ao racismo e às discriminações, como cuidar para
que se dê sentido construtivo à participação dos diferentes grupos sociais e
étnico-raciais na construção da nação brasileira.
Assim, a proposta curricular dos cursos oferecidos pelo Campus Pinheiral do IFRJ
deve contemplar a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de atitudes,
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posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial
– descendentes de africanos, povos indígenas, europeus, asiáticos – para interagirem na
construção de uma nação democrática, em que todos igualmente tenham seus direitos
garantidos e sua identidade valorizada.
Um dos instrumentos institucionais de ação contra a discriminação é o Núcleo de
Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), cuja ação se pauta na promoção da cultura
da não discriminação, por meio de grupos de estudos, palestras, eventos artísticos e
culturais. Compõe também a atuação do NEABI a intervenção e a formação no e do
conteúdo atitudinal do corpo docente e discente frente à discriminação.
A ação pedagógica do Campus Pinheiral do IFRJ buscará, além de fornecer
formação técnica atualizada e eficiente, promover o respeito pela dignidade da pessoa
humana, a diversidade cultural e a igualdade de direitos; desmascarar mitos e
preconceitos em relação à população negra e indígena e promover a incorporação de
atitudes que ressaltem as diferenças como constituintes da identidade dos sujeitos.
Para isso, as atividades de ensino-aprendizagem deverão focar as trajetórias de
vida dos estudantes, jovens e adultos, promovendo o questionamento, a reflexão e a
compreensão de si e do outro, transformando as relações sociais, buscando a superação
do preconceito e do racismo.

6.1.4. PROGRESSÃO NOS ESTUDOS
Por ser um curso integrado e precisar atender às especificidades da educação
profissional e da educação básica, o Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino
Médio do IFRJ, Campus Pinheiral trabalhará com temas transversais.
Além disso, buscar-se-ão atividades de ensino-aprendizagem que sejam
interdisciplinares e contextualizadas, preparando o profissional-cidadão para a vida e a
progressão dos estudos no ensino superior ou outras modalidades de ensino.

6.1.5. RELAÇÃO COM OS PAIS DOS ESTUDANTES
Por acreditar na presença da família na escola como fator determinante para o
sucesso do estudante, Campus Pinheiral do IFRJ realiza anualmente, no mínimo, três
reuniões de pais com a escola. A maioria das reuniões acontece aos sábados para que
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um número maior de pais possa participar, mas ao menos uma vez as reuniões são
durante a semana à noite, visando tratar de problemas específicos das turmas.
Além das reuniões de pais, a atuação da Coordenação Técnico-Pedagógica e da
Direção de Assistência Estudantil busca estreitar os laços da escola com a família,
mantendo-a informada dos progressos e/ou problemas dos estudantes, de forma a
aumentar as chances de permanência e êxito no curso por parte dos estudantes.
6.2. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
As disciplinas que compõem sua matriz curricular são apresentadas a seguir com
suas respectivas cargas horárias:
1 Ano.
CARGA
HORÁRIA
ANUAL
(HORAS)

DISCIPLINAS

ATIVIDADE

CARGA HORÁRIA
SEMANAL (H/A)

1

Agroecologia e
Fundamentos dos Solos

T/P

4

108

2

Artes

T/P

2

54

3

Biologia I

T/P

2

54

4

Construções Rurais

T/P

2

54

5

Educação Física I

T/P

2

54

6

Filosofia I

T

2

54

7

Física I

T/P

2

54

8

Geografia I

T/P

2

54

9

História I

T

2

54

10

Inglês I

T

2

54

11

Língua Portuguesa I

T

2

54

12

Literaturas I

T

2

54

13

Matemática I

T

4

108

14

Produção Animal I

T/P

4

108

15

Produção Vegetal I

T/P

2

54

16

Química I

T /P

2

54

17

Sociologia I

T

2

54

40

1080

ORDEM CÓDIGO

Total

Obs.: 1 - T = atividades teóricas; P = atividades práticas. 2 - Hora-aula = 45 minutos. 3 - 36
semanas anuais.
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2 Ano.
ORDEM

CÓDIGO

DISCIPLINAS

ATIVIDADE

CARGA HORÁRIA
SEMANAL (H/A)

CARGA HORÁRIA
ANUAL (HORAS)

18

Agricultura Geral

T/P

2

54

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Biologia II
Extensão Rural
Educação Física II
Filosofia II
Física II
Gestão Ambiental
Geografia II
História II
Inglês II
Língua Portuguesa II
Literaturas II
Mecanização Agrícola
Matemática II
Produção Animal II
Produção Vegetal II
Química II
Sociologia II
Topografia
Total

T/P
T
T/P
T
T/P
T/P
T/P
T
T
T
T
T/P
T
T/P
T/P
T/P
T
T/P

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
2
2
42

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
108
54
108
54
54
54
1134

Obs.: 1 - T = atividades teóricas; P = atividades práticas. 2 - Hora-aula = 45 minutos. 3 - 36
semanas anuais.
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3 Ano.
ORDEM

CÓDIGO

DISCIPLINAS

37

Administração Rural

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Agroindústria
Biologia III
Educação Física III
Filosofia III
Física III
Geografia III
História III
Inglês III
Irrigação e Drenagem
Língua Portuguesa III
Literaturas III
Matemática III
Produção Animal III
Produção Animal IV
Produção Vegetal III
Química III
Sociologia III
Total

ATIVIDADE

CARGA
CARGA HORÁRIA
HORÁRIA
ANUAL (HORAS)
SEMANAL (H/A)

T

4

108

T/P
T/P
T/P
T
T/P
T/P
T
T
T/P
T
T
T
T/P
T/P
T/P
T/P
T

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
4
2
2
46

108
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
162
54
108
54
54
1242

Obs.: 1 - T = atividades teóricas; P = atividades práticas. 2 - Hora-aula = 45 minutos. 3 - 36
semanas anuais.
O Campus Pinheiral oferece aos estudantes três disciplinas optativas de Espanhol
que, de acordo com o Regulamento de Ensino Médio e Técnico do IFRJ poderão ser
cursadas a partir do 2º ano do curso.
Com o objetivo de proporcionar uma maior vivência para os estudantes da
realidade ambiental regional, e também para complementar os conhecimentos técnicos
dos mesmos, o campus poderá organizar visitas técnicas interdisciplinares às empresas,
instituições públicas e privadas da região com experiência socioambiental, organizações
não-governamentais, devidamente planejadas e orientadas pelos professores da
instituição.
Para a Carga Horária de cada disciplina é admissível uma perda de no máximo
10% do total de aulas previstas desde que se caracterizem como atividade oficial do
campus, estando aí contempladas datas festivas, atividades técnicas e científicas,
reuniões pedagógicas, visitas orientadas e imprevistos ambientais. Estes momentos são
de suma importância para a formação da cidadania e promoção da saúde, de
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conscientização ambiental, e de participação cultural e esportiva, conforme planejamento
e proposição do Campus.
Para conclusão do curso o estudante deverá cursar com aprovação todas as
disciplinas que compõem a matriz curricular.

6.3. Relação com extensão e pesquisa
É objetivo dos Institutos federais o desenvolvimento de atividades de pesquisa
aplicada e de extensão (LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008), buscando o
desenvolvimento socioeconômico local e regional.
No entanto, essas atividades não devem existir e se extinguir em si mesmas,
constituindo-se de forma desconectada das atividades de ensino. Esse caráter integrado
da tríade ensino-pesquisa-extensão pode revelar-se de diversas maneiras, durante o
período do Curso Técnico em Agropecuária, principalmente em diferentes níveis de
ensino (verticalização).
Percebe-se essa integração através da promoção de um ensino de caráter
investigativo e interdisciplinar, preocupado com as questões sociais e, capaz de
“proporcionar aos estudantes a capacidade de se adaptarem, criativamente e com
versatilidade, aos seus campos de atuação nas diferentes áreas e acompanhando o
desenvolvimento científico, cultural e tecnológico” (PPI).
Essa integração também pode ser percebida através do envolvimento dos
estudantes em projetos de pesquisa em andamento no campus, que podem lhes
proporcionar uma experiência instigadora da busca por soluções para variados problemas
e inseri-los na vivência das atividades de pesquisa acadêmica, além de ampliar as
possibilidades de permanência do estudante no curso através das bolsas de pesquisa.

6.4. ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O Estágio Supervisionado é uma etapa obrigatória para a conclusão do Curso
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do Campus Pinheiral do IFRJ.
O estudante pode realizar o estágio nos laboratórios do Campus ou em instituições
que desenvolvam atividades na área de Agropecuária, e que sejam conveniadas com o
IFRJ.
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O Estágio só poderá ser desenvolvido após a conclusão com aprovação do 1ª ano do
curso e até um ano após a conclusão de todas as disciplinas previstas para o mesmo.
Algumas atividades podem ser consideradas como “práticas profissionais” que
enriquecem a formação do estudante e podem contar para a totalização das horas de
estágio do estudante, desde que sob a coordenação da COIEE e da Coordenação de
Curso:
 Participação em Programas de Educação de Agropecuária e de recursos Naturais
 Atuação em Eventos (relacionados à temática Agropecuária e ambiental)
 Participação em projetos e programas de extensão e/ou pesquisa registrados na
Direção de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do campus como
bolsistas, desde que as atividades desenvolvidas estejam previstas no perfil
profissional do Técnico em Agropecuária.
O Estágio Supervisionado será cursado com acompanhamento efetivo do Campus
Pinheiral e com a mediação da Coordenação de Integração Escola Empresa (COIEE).
O Estágio será reconhecido para expedição do Diploma após a sua conclusão
comprovada pelo Professor Supervisor de Estágio e pela COIEE.
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6.5 . FLUXOGRAMA
Curso Técnico Em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio -2018
1º Ano

2º Ano

3º Ano

Agroecologia e Fundamentos dos
Solos

Agricultura Geral

Administração Rural

1
CH

Semanal
4
Atividades

Anual (h)
108
T/P

18
CH

Semanal
2
Atividades

Artes

2

CH

CH

Anual (h)
54
T/P

19

Anual (h)
54
T/P

20

CH

CH

Semanal
2
Atividades

CH

Semanal
2
Atividades

Semanal
2
Atividades

CH

Semanal
2
Atividades

CH

Semanal
2
Atividades

T
54,0h

2
Atividades

CH

CH

CH

T

Anual (h)
54
T/P

24

CH

Semanal
2
Atividades

Semanal
2
Atividades

CH

Semanal
2
Atividades

Anual (h)
54
T/P

25
CH

Semanal
2
Atividades

História I

9
CH

Anual (h)
54
T

CH

Anual (h)

2

54

Atividades

26
CH

27

CH

T

CH

Anual (h)

2

54

Atividades

28

CH

T

CH

Semanal

Anual (h)

2

54

29

CH

T

CH

Semanal

Anual (h)

4

108

CH

30

CH

T

Produção Animal

14

Semanal
2
Atividades

Anual (h)

4

108

31

CH

T/P

Semanal

54

CH

32

CH

Semanal
2
Atividades

Anual (h)

2

54

Anual (h)
54

Anual (h)
54
T/P

Semanal
2
Atividades

Anual (h)
54
T/P

Semanal
2
Atividades

Anual (h)
54
T

Anual (h)

2

54
T/P

CH

Semanal

Anual (h)

2

54
T

Literaturas III

Anual (h)

2

54

48

CH

T

Semanal

Anual (h)

2

54

Atividades

T

Matemática III

Anual (h)

2

Semanal

Atividades

49

54

CH

T/P

Semanal

Anual (h)

2

54

Atividades

T

Produção Animal III

Semanal

Anual (h)

4

108

50

CH

T

Semanal

Anual (h)

6

162

Atividades

T/P

Produção Animal IV

Anual (h)

51

54

CH

T/P

Semanal

Anual (h)

2
Atividades

54
T/P

Produção Vegetal III

CH

Semanal
4
Atividades

CH

Semanal
2
Atividades

CH

Semanal

Anual (h)

2

54

33

Semanal
2
Atividades

Lingua Portuguesa III

47

T

Semanal

Semanal

Anual (h)
54
T

Atividades

Semanal

Atividades

Anual (h)
108
T/P

52

CH

53

CH

54

CH

Semanal
4
Atividades

Anual (h)
108
T/P

T/P

Químical II

Sociologia I
CH

CH

Produção Vegetal II

Semanal
2
Atividades

17

46

T

2

T/P

Química I

16

54

Produção Animal II

Anual (h)

2
Atividades

Anual (h)

2

Semanal

Semanal
2
Atividades

Irrigação e Drenagem

Semanal

Atividades

Produção Vegetal I
CH

CH

Matemática II

Semanal

Anual (h)
54
T

Inglês III

45

Anual (h)
54
T/P

Atividades

I

Atividades

15

CH

Mecaniz ação Agrícola

Atividades

Semanal
2
Atividades

História

44

Anual (h)
54
T/P

Atividades

Matemática I

13

CH

Literaturas II

Atividades

Anual (h)
54
T/P

Geografia III

43

Anual (h)
54
T/P

Atividades

Literaturas I

12

CH

Lingua Portuguesa II

Semanal

Semanal
2
Atividades

Física III
Anual (h)
54
T/P

Atividades

Lingua Portuquesa I

11

CH

Inglês II

Semanal

Anual (h)
54
T/P

Filosofia III
Anual (h)
54
T

História II

Semanal
2
Atividades

Inglês I

10

CH

Geografia II

Semanal
2
Atividades

Semanal
2
Atividades

Educação Física III

Anual (h)
54
T/P

Gestão Ambiental

Semanal
2
Atividades

Geografia I

8

CH

42

23

Física I

7

Anual (h)
108
T/P

Biologia III

39

Anual (h)
54
T

Física II

PT/CT
AS

Semanal
4
Atividades

41

22

Filosofia I

6

CH

Filosofia II

Anual (h)
54
T/P

Anual (h)
108
T

40

21

Educação Física I

5

38

Educação Física II

Anual (h)
54
T/P

Semanal
4
Atividades

Agroindústria
Anual (h)
54
T/P

Extensão Rural

Semanal
2
Atividades

Construções Rurais

4

CH

Biologia II

Semanal
2
Atividades

Biologia I

3

37

Anual (h)
54
T/P

Anual (h)
54

34

Química III
Anual (h)
54
T/P

Semanal
2
Atividades

Anual (h)
54
T/P

T/P

Sociologia II

35

Atividades

Sociologia III

T

Semanal

Anual (h)

2

54

Atividades

T

Topografia
CH

36

Semanal
2
Atividades

Anual (h)
54
T/P

Lingua Espanhola I
CH

Carga Horária

TOTAL DE AULAS

1080,0h

3456,0h

Componentes Curriculares
Disciplinas Obrigatórias
Disciplinas Optativas
Estágio Supervisionado
Atividades Complementares
Total de horas do curso

Lingua Espanhola II

Semanal

Anual (h)

1

27

Atividades

Carga Horária

CH

T

Semanal

Anual (h)

1

27

Atividades

1134,0h

Estágio Supervisionado Obrigatório

Carga Horária

T

1242,0h

200 h

Carga Horária
3456,0h
54
200
3710,0h
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7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS
ANTERIORES
O Projeto Pedagógico institucional do IFRJ, faz uso sobre o aproveitamento de
conhecimentos e experiências anteriores, conforme a seguir:
“Com base nos planos dos cursos e considerando-se o perfil dos estudantes a
serem formados, entende-se que os saberes por eles produzidos ao longo de suas
trajetórias de vida devem ser legitimados e reconhecidos. Compreende-se que são eles
decorrentes de variados espaços – cultural, laboral, social, político e histórico.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, “o
conhecimento adquirido na Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho,
poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação, para fins de
prosseguimento ou conclusão de estudos” (Art. 41).
As Diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de Nível
Médio estabelece a possibilidade, para fins de conclusão de estudos e obtenção do
correspondente diploma de Técnico de Nivel Médio,
(...) ficam os estabelecimentos de ensino da rede federal de educação profissional
e tecnológica autorizados, nos termos do Artigo 41 da LDB, a avaliar e reconhecer
competências profissionais anteriormente desenvolvidas, quer em outros cursos e
programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal, quer no próprio trabalho,
tomando-se como referência o perfil profissional de conclusão e o plano de curso mantido
pela instituição de ensino, bem como expedir e registrar os correspondentes diplomas de
Técnico de nível médio, quando for o caso.
Com base nesses princípios legais, será aplicado o seguinte critério de
aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, para fins de avaliação e
reconhecimento

de

competências

anteriormente

desenvolvidas,

visando

ao

prosseguimento de estudos e à conclusão de curso:
- Aproveitamento mediante avaliação realizada pela Instituição, que valide as
competências desenvolvidas, constatada a equivalência com as competências de
formação definidas no Plano de Curso.
- Aproveitamento de até 30% do total de disciplinas do curso.
Em consonância com o exposto acima e em atendimento ao regulamento do
Ensino Médio e Técnico do IFRJ1, as solicitações de aproveitamento de estudos e
1

Regulamento do Ensino Médio e Técnico aprovado pelo conselho superior em ..../..../...
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experiências anteriores serão encaminhadas à Direção de ensino que, em conjunto com a
Coordenação de Curso e a Coordenação Técnico-Pedagógica, realizará avaliação
adequada, de acordo com a especificidade da disciplina de formação profissional.

8. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
O processo avaliativo em todos os cursos oferecidos pelo IFRJ, Campus Pinheiral
deverá ser, por princípio, contínuo, abrangente e significativo, de modo a detectar a
evolução do processo de ensino-aprendizagem e as eventuais dificuldades, fornecendo
informações que permitam ao professor e ao estudante planejar e desenvolver ações para
superá-las.
A avaliação da aprendizagem no Curso Técnico em Agropecuária do IFRJ,
Campus Pinheiral será entendida como um processo de acompanhamento do educando e
dos procedimentos em sala de aula, nos laboratórios e outros ambientes de ensino. Esse
acompanhamento se dará através do desenvolvimento de atividades sistematizadas e de
provas orais, escritas e práticas, de acordo com a especificidade de cada disciplina.
Essas atividades deverão ser registradas por escrito, adotando-se o sistema de notas de
0 (zero) a 10 (dez) pontos em cada bimestre, com pesos diferentes ao longo do ano.
Pelo menos três instrumentos avaliativos serão aplicados a cada bimestre, em
diferentes datas, considerando não apenas aspectos cognitivos, mas também atitudinais,
reservando-se no mínimo 10% da nota bimestral para avaliação da participação, iniciativa,
cooperação, relacionamento interpessoal, responsabilidade e outros comportamentos
adequados para a vida em sociedade e nos ambientes de trabalho.
O conjunto dessas atividades constituirá, a cada bimestre, uma nota caracterizada
como a média das verificações (mv1, mv2, mv3 e mv4). A nota anual do estudante será
calculada somando-se as médias bimestrais multiplicadas por seus pesos e dividindo-se o
resultado por 10 (dez), segundo a fórmula: G= (mv1 + mv2 x 2 + mv3 x 3 + mv4 x 4) / 10.
Os estudantes que não obtiverem nota igual ou maior que 6,0 (seis) em cada
bimestre serão submetidos a estudos e provas de recuperação após o término de cada
semestre, sem limite de disciplinas ou a recuperação paralela. A nota obtida com as
atividades de recuperação substitui a nota bimestral do estudante, desde que seja maior
que a anterior, sendo desprezada quando menor.
O estudante será considerado aprovado na série quando obtiver grau igual ou
maior do que seis (60%) 75% da frequência global do período letivo. Caso o estudante
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não atinja essa média em apenas 01 (uma) disciplina ele poderá ser promovido para a
próxima série e cursar a disciplina em dependência (ou disciplina equivalente, de acordo
com a tabela de equivalência em anexo), desde que a mesma não seja pré-requisito para
outra (s) disciplina (s) da série seguinte, de acordo com o fluxograma em anexo.
Quando o estudante não alcançar a média de aprovação em mais de uma
disciplina, deverá cursar novamente o ano, inclusive as disciplinas em que obteve grau
igual ou superior a 6 (seis).

9. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Para atendimento das necessidades de seus cursos o IFRJ, Campus Pinheiral
atualmente dispõe de 17 salas de aula, sendo 11 delas com quadro branco e lousa
interativa, 1 com quadro de vidro e lousa digital, 4 quadros de giz, 2 quadros branco, dois
laboratórios multidisciplinares, três laboratórios de informática, biblioteca, auditório,
quadra poliesportiva coberta, quadra descoberta, campo de futebol, dojô para prática de
judô, estação meteorológica, refeitório e alojamento masculino.
Conta ainda com uma fazenda com 16 (dezesseis) laboratórios de práticas
profissionais, 1 Estação de Tratamento de Água, O laboratório ao ar Livre Espaço
Ecológico Educativo (EEcoE), onde as atividades e os projetos de ensino, pesquisa e
extensão são desenvolvidos. Devido à configuração do campus em laboratórios de campo
e às características dos mesmos, tem-se estrutura para os discentes vivenciarem
situações práticas relacionadas aos conteúdos ministrados nas disciplinas da matriz
curricular.

1. Laboratório de Agroindústria:
É o setor que recebe, beneficia e processa parte da produção excedente dos
outros Laboratórios do IFRJ/ CANP.

A produção abastece o restaurante e é

comercializada para a comunidade em geral no Posto de Vendas. O IFRJ/ CANP já têm o
registro no SIE-RJ (Serviço de Inspeção Estadual) para os produtos cárneos, o que
permite uma ampliação da área de comercialização dos mesmos e está em processo de
obtenção do registro dos outros produtos derivados do leite e de vegetais.
O laboratório de Agroindústria é formado por três prédios, sendo um
exclusivamente para processamento de carne.
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2. Laboratório de Apicultura
Possui atualmente 24 colmeias, em regime de apicultura migratória na área do
Campus, beneficiando mel e própolis. Para otimizar a produção o setor conta com várias
plantas melíferas distribuídas pelo campus.
O Laboratório possui um prédio com uma sala de aula, uma sala de beneficiamento
de mel e própolis e uma sala ambiente.

3. Laboratório de Avicultura
O Laboratório em Avicultura funciona em um galpão de 12 x 30 m,. Abriga também
o Centro de Pesquisas Avícolas. São produzidos cerca de 5 lotes ao ano, contando com
uma média de 1000 aves. Estas são divididas em ‘boxes’, de modo a proporcionar as
condições adequadas para atividades de pesquisa.

4. Laboratório Bovinocultura de Corte
Em uma área de aproximadamente 100 hectares este laboratório possui 120
animais da raça Tabapuã em sistema de produção extensiva. Após o ciclo de
desenvolvimento dos animais produzidos no laboratório – onde os animais ficam
disponíveis para atividades de ensino, pesquisa e extensão – estes são vendidos pelo
posto de vendas à produtores rurais.
Para as atividades práticas o setor apresenta as instalações: 4 currais, 2
bezerreiros, 1 tronco, 1 sala de máquinas, 1 depósito e 1 escritório.

5. Laboratório Bovinocultura de Leite
Este Laboratório conta com uma área total de 35 hectares para um plantel de 56
animais da raça ¾ Holandês sendo 23 em lactação, 1 touro reprodutor e 1 animal de
serviço, criados em sistema extensivo em várzea úmida do rio Paraíba do Sul, em um
projeto que serve de modelo para os produtores da região nessa bacia leiteira. Sua
produção média de 90 mil litros de leite ao ano é consumida pelo Restaurante do Colégio,
beneficiado no Laboratório de Agroindústria e o excedente é vendido à comunidade.
O Laboratório é constituída pelo curral, sala de ordenha, sala de recepção do leite,
depósito e pelos piquetes de pasto, além de equipamentos necessários para as atividades
de ensino e de produção.
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6. Laboratório de Culturas Anuais
O Laboratório de Culturas Anuais conta com uma área de cerca de 6 hectares em
que são produzidos milho, mandioca e feijão.

7. Laboratório de Cunicultura
O Laboratório tem capacidade para abrigar 200 animais e trabalha com animais de
diferentes raças

8. (Laboratório em Equinocultura
O Laboratório em Equinocultura é a mais nova no Campus, tendo sido implantada
em 2009. A estrutura conta com 1 baia e 5 cochos, sendo que o setor atualmente
possui 6 fêmeas da raça Mangalarga Marchador.
Além das instalações construídas há ainda uma área de 0,9 hectares para pasto e
para exercícios dos animais.

9. Laboratório - Fábrica de Ração
A Fábrica de Ração produz mensalmente 21.000 kg de ração para atender à
Suinocultura e à Bovinocultura de Leite do Campus.

10. Laboratório em Fruticultura
A produção de frutas no IFRJ-CANP é descentralizada, sendo parte dela no
Módulo Agroecológico e parte em 5,2 hectares distribuídos pelo campus, com o plantio de
banana, acerola, maracujá, laranja, coco, tangerina, manga, abacate, limão, palmito e
goiaba.

11. Laboratório- Módulo Agroecológico
Possui uma área total de 2,5 hectares certificados organicamente onde são
produzidas hortaliças e frutas orgânicas em consórcio, para o abastecimento do refeitório,
beneficiamento e processamento no Laboratório de Agroindústria e comercialização do
excedente no Posto de Vendas do campus.
Os resíduos gerados neste laboratório são utilizados para a produção de adubo
orgânico através da Compostagem.
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12.Laboratório em Paisagismo:
O Laboratório de Paisagismo abrange todo o pátio da área central do campus e o
entorno das instalações do campus, utilizando as plantas ornamentais do Viveiro de
Mudas como matéria-prima. Este laboratório utiliza parte das instalações e dos materiais
e equipamentos da Produção de Mudas.

13.Laboratório em Piscicultura
O Laboratório de Piscicultura atualmente se dedica à produção de tilápias pelo
método de tanque-rede. Composta por 7 tanques escavados com 960m² cada e 1 tanque
com l.920 m² num total de 8.840 m² de lâmina de água que podem abrigar cerca de 7.200
peixes da espécie tilápia por ciclo de produção, abastecendo o Refeitório e o Posto de
Vendas, sendo beneficiada em parceria com a Empresa Peixe Sul, de Piraí.

14.Laboratório em Produção de Mudas
Possui uma área de 5.000 m2, inclusive com uma estufa, para todas as etapas da
produção de mudas. O laboratório tem capacidade para produzir mudas de hortaliças,
plantas ornamentais, frutíferas e florestais para utilização interna e comercialização. O
Laboratório está atualmente buscando a certificação e o registro para comercialização de
mudas de espécies florestais.
Além da estufa e da área ao ar livre, o setor conta ainda com uma construção com
laboratório de pesquisa e depósitos para guarda de equipamentos e utensílios.

15.Laboratório em Reflorestamento
A área de aproximadamente 20 hectares do laboratório em Reflorestamento está
dividida em 15 hectares reflorestados com essências nativas da Mata Atlântica e o
restante plantado com floresta de eucalipto.

A produção do setor fornece mourões,

dormentes, escoras, postes para uso interno e comercialização e lenha para defumação
de carnes no laboratório de Agroindústria. Este laboratório conta com depósito para
materiais e equipamentos.
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16.Laboratório em Suinocultura
Atualmente com um plantel de 20 matrizes e 2 reprodutores com capacidade para
350 animais em acabamento, a produção deste laboratório é destinada para
comercialização no Posto de vendas do campus.
Os resíduos gerados são utilizados para a produção de adubo orgânico –
Compostagem e Minhocultura. O efluente gerado após retirada (Separador de sólidos) da
maior parte dos resíduos sólidos gerados no laboratório passa por processo de
melhoramento antes de ser captado para a rede de esgoto.

17.Laboratório Espaço Ecológico Educativo
O Espaço Ecológico Educativo (EEcoE) é um Laboratório ao ar livre do Instituto Federal
do Rio de Janeiro, Campus Nilo Peçanha – Pinheiral, com uma área de aproximadamente
34ha. Nessa área estão presentes duas formações florestais do Bioma Mata Atlântica,
que possuem trechos em diferentes estágios sucessionais. Também são encontradas
áreas reflorestadas, diferentes tipos de solo, relevo típico da região, bacias hidrográficas,
onde podem ser observadas nascentes e córregos; além de traços da história ambiental
do Médio Paraíba do Sul. No EEcoE existem cinco trilhas ecológicas, interpretadas e
classificadas quanto ao nível de dificuldade. Ao longo do percurso dessas trilhas existem
pontos de parada identificados com placas, que são de grande importância para ministrar
aulas práticas e atividades de educação ambiental. Diversos projetos de pesquisa, ensino
e extensão estão sendo realizados nesse espaço no intuito de melhor prepará-lo para a
formação e informação de profissionais da área ambiental, grupos escolares e grupos
sociais.

Além dos laboratórios de campo, o Campus Pinheiral do IFRJ disponibiliza aos
estudantes do Curso Técnico em Agropecuária, equipamentos e utensílios para projetos,
aulas práticas e práticas profissionais, tais como:

30

Equipamentos para Topografia

Quant.

Mira

01

Teodolito Theo 015 B

01

Teodolito Vasconcellos

01

Trena 30m

01

Tripés

08

GPS de navegação (Garmim)

04

GPS Diferencial L1 ()

01

18.Laboratório Multidisciplinar
Para o desenvolvimento das atividades práticas inerentes às disciplinas
fundamentais para a formação do técnico em Agropecuária do IFRJ, Campus Pinheiral
dispõe de Laboratório Multidisciplinar, cuja estrutura permite contemplar uma abordagem
de práticas multi e transdisciplinares. O Laboratório dispõe de equipamentos e
instrumentos para suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Relação de equipamentos e instrumentos
EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS
Agitador de tubos vórtex
Agitador magnético com aquecimento
Aparelho de telefone
Aquecedor elétrico
Autoclave
Balança analítica digital
Balança portátil
Balanças mecânicas
Banho Maria
Câmara de fluxo laminar
Câmera de projeção de microscópio p/ TV
Capela de exaustão de gases (construção em alvenaria)
Centrífuga para tubos
Chuveiro de emergência
Computador (CPU, teclado, mouse e monitor)
Contador de colônias
Cronômetros
Destilador de água
Espectrofotômetro
Estabilizadores
Estufa de esterilização
Estufas de incubação
Extintor de incêndio
Fotocolorímetro
Fotômetro de chama
Geladeira duplex
Lâmpada UV
Lâmpada UV portátil
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Macro pipetador
Medidor de oxigênio
Microscópios
Microscópios estereoscópicos (lupas)
Nobreaks
Óculos de segurança
Paquímetros digitais
pHmetros bancada
pHmetros portáteis
Purificador de água portátil
Televisão 29’
Termômetros
Turbidímetro portátil

19. Laboratório de Educação Ambiental
A Sala Verde do Campus Pinheiral foi inaugurada dia 09 de Abril de 2005, com o
objetivo de ser um núcleo de educação ambiental para o município de Pinheiral e cidades
do entorno, além de integrar a comunidade com as atividades do campus. A existência da
Sala Verde Sagui mostra-se importante pela possibilidade de aproveitamento deste como
laboratório para o desenvolvimento de projetos relacionados ao meio ambiente e à
educação ambiental. Além disso, oferece aos alunos estagiários a oportunidade de aplicar
os conhecimentos adquiridos durante os cursos técnicos, utilizando-os como instrumento
semeador de conscientização ambiental para os alunos das escolas da região e para a
comunidade em geral.
O Projeto Sala Verde desenvolvido pelo Departamento de Educação Ambiental
(DEA) do Ministério do Meio Ambiente (MMA) foi uma resposta à demanda dos
municípios e instituições por um Centro de Referência em Informações Ambientais, desse
modo em julho de 2004 foi publicado o edital Manual Orientador onde instituições e
prefeituras pleitearam a participação como instituições parceiras.
O Projeto Sala Verde foi inicialmente concebido com foco considerável no caráter
biblioteca verde que estes espaços poderiam assumir, e a partir do desenvolvimento e da
evolução do Projeto passou-se a visualizar as Salas Verdes como espaços com múltiplas
potencialidades, que além da disponibilização e democratização do acesso às
informações, podem desenvolver atividades diversas de Educação Ambiental como:
cursos, palestras, oficinas, eventos, encontros, reuniões, campanhas. As Salas Verdes
são entendidas como espaços interativos de informação socioambiental com múltiplas
potencialidades, englobando um espaço físico, equipamentos e recursos, equipe técnica e
programa pedagógico.
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Existem também os projetos de mais dois laboratórios, sendo um destinado às
práticas de ensino básico e técnico, relacionadas às áreas de química, físico-química,
qualidade de água e solo, águas residuárias. O outro será destinado às práticas de
Microbiologia. O projeto de ambos já está em andamento, juntamente com a aquisição de
todos os equipamentos, materiais, vidrarias e insumos.
A biblioteca o IFRJ-CANP oferece aos estudantes e à comunidade escolar, além de
vasto acervo em diferentes áreas, 99 títulos e 181 volumes relacionados ao Curso
Técnico em Meio Ambiente em suas diversas subáreas. Ainda 26 Dvds / Vhs e 06
periódicos.

10. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO
Os recursos humanos disponíveis para o Curso Técnico em Agropecuária do IFRJ,
Campus Pinheiral envolvem docentes e técnicos-administrativos de várias áreas,
conforme informado abaixo na tabela e quadro a seguir.

Docentes e Técnicos Administrativos do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio 2017
RELAÇÃO DE DOCENTES – 2017
DOCENTE

DISCIPLINA

TITULAÇÃO
MÁXIMA

1

Alexandre Alberto Visentin Ramos de Araújo

Física

Mestre

2

Aline Junqueira Maia

Química

Doutora

3

Anderson da Costa Xavier

Literatura

Doutor

4

Antonio Carlos de Miranda Pacheco

Português

Doutor

5

Antonio Carlos Luciano de Souza

Química

Mestre

6

Carla de Souza Lima

Biologia

Mestre

7

Carlos André dos Anjos Teixeira

Português

Doutor

8

Cristiane Melo Silva Oliveira

Biologia

Mestre

9

Danilo Spínola Caruso

História

10

Daniela Augusto Chaves

11

Dayse Oliveira Souza

12

Erica Cristina Bispo

Literatura

Doutora

13

Fábio Teixeira de Pádua

Produção Animal III

Doutor

14

Fernanda Deborah Barbosa Lima

Sociologia

Mestre

15

Fernanda Pereira Toste Izidoro

Educação física

Doutora

Doutor
Agroecologia e Fundamentos
dos Solos – Agricultura Geral Doutora
Produção
Animal
I
–
Administração Rural
Graduada
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16

Gabriela Conceição de Souza

17

Geraldo Pereira Junior

18

Heider Alves Franco

19

Heleno Alvares Bezerra Junior

Inglês

Doutor

20

Ivone Van Der Made

Produção Animal III

Mestre

21

Jeferson Batista da Silva

Produção Vegetal III

Mestre

22

Joao Carlos Escosteguy Filho

História

Mestre

23

José Arimathéa Oliveira

Gestão Ambiental

Mestre

24

José Ricardo Rodrigues

Produção Vegetal I

Doutor

25

Juliana de Oliveira Tostes

Geografia

Doutora

26

Keitilane Sany da Silveira

Matemática

Especialista

27

Lesliê Vieira Mulico

Inglês

Mestre

28

Lionel dos Santos Feitosa Rodrigues

Educação física

Mestre

29

Luiz Augusto de Carvalho Carmo

Física

Doutor

30

Marcelo Andrade Leite

Português

31

Marcelo Carazo Castro

Topografia
Drenagem.

32

Marcelo Santos de Souza

Extensão Rural

33

Marcos de Castro Pena

Administração
Rural
Produção Vegetal III

34

Marcos Fabio de Lima

Produção Animal II

35

Marília Rodrigues da Silva

Agroecologia e Fundamentos
Mestre
dos Solos – Agricultura Geral

36

Morgana de Abreu Leal

Inglês

Mestre

37

Noel José da Costa

Matemática

Mestre

38

Ordovaldo Francisco Cordeiro da Silva

Química

Doutor

39

Patrícia Manuela de Souza

Geografia

Mestre

40

Paula Marques Brandão

Legislação ambiental

Especialista

41

Rafael Jardim Albieri

Biologia

Doutor

42

Rafael Monteiro de Castro

Filosofia

Mestre

43

Reginaldo Ribeiro Soares

Matemática

Mestre

44

Sérgio Roberto de Souza Resende

Filosofia

Doutor

45

Thomas Barbosa Fejolo

Mestre

46

Shaiene Costa Moreno

47

Vinicius Carvalho Lima
Viviane Espírito Santo Rodrigues

Física
Agroecologia e Fundamentos
dos Solos – Agricultura Geral
Sociologia
Geografia

48

Educação física

Doutora

Produção
Animal
I
Produção Animal IV
Construções
Rurais
Mecanização Agrícola

–
e

Doutor
Mestre

Doutor
–

Irrigação

e

Mestre
Doutor

e

Mestre
Doutor

Doutora
Mestre
Mestre
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TOTAL de DOCENTES
TOTAL DOCENTES

ESPECIALIZAÇÃO

GRADUAÇÃO

MESTRADO

DOUTOURADO

48

2

1

23

22

Quadro de Técnicos envolvidos no Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino
Médio
NOME
Adilson Paulo Estanhe

CARGO
Auxiliar de Agropecuária

Graduação

Allana de Souza Izidorio

Técnica em Laboratório

Almir Ferreira

Técnico em Agropecuária

Aloízio Lemos de Lima

Técnicos em Alimentos

Engenharia de
Alimentos

Carlos Heraclio Marques

Técnico em Agropecuária

Pedagogia

Daniel de Castro Trindade

Médico Veterinário

Edson Luiz Lima da Silva

Assistente de Laboratório

Erika Francisquini Arruda

Técnico em Alimentos e Laticínios
Biomedicina

Biologia

Medicina
Veterinária
Gestão Ambiental

Especialização

Mestrado

Doutorado

Biotecnologia
Ciência e Tecnologia
de alimentos
Educação ambiental e
sustentabilidade
Clínica Médica e
Medicina Veterinária Medicina Veterinária
Cirúrgica Veterinária (Ciências Clínicas)
(Ciências Clínicas)
Especialista

MBA em Gestão
Empresarial e
Negócios
Educação ambiental e
Jorge Adalberto Russoni de Souza
Técnico em Agropecuária
Biologia
sustentabilidade
Jorge Luis Baronto Pereira Jorge
Médico Veterinário
Medicina VeterináriaSistemas de Gestão
Educação ambiental e
José Roberto Lima de Jesus
Técnico em Agropecuária
Gestão Ambiental
sustentabilidade
Letícia Silotti Zampirolli
Técnica em Laboratório
Química
Química orgânica
Engenharia
Luiz Felipe Machado de Sant'Anna Neto
Engenheiro Ambiental
Meio Ambiente
Florestal
Engenharia
Marcus Vinícius de Castro Rocha
Técnico em Agropecuária
Agricultura orgânica
Agronômica
Marlon Sarubi da Silva
Técnico em Agropecuária
Biologia
Engenharia
Mariana Paiva Batagini Giron
Técnica em Laboratório
quimica
Engenheiro
Maurilio de Faria Vieira Junior
Engenheiro Florestal
Mestrado
Florestal
Miqueias da Silva Fernandes
Operador de Máquinas Agrícolas
Medicina
Nelson Oscaranha Gonsales da CostaTécnico em Agropecuária
Veterinária
Medicina
Patricia Rodrigues da Silva CassianoTécnico em Alimentos e Laticínios
Veterinária
Medicina
Mestrado em
Rosângela Antunes Terra
Médico Veterinário
Veterinária
Zootecnia/UFMG
Mestrado
Sérgio Fonseca Marinho
Zootecnia
Zootecnia

Guilherme Chaves Corrêa

Engenheiro

Engenharia de
Produção

Thiago Andrade Bernini

Engenheiro Agrônomo

Engenharia
Agronômica

Agronomia-Ciências
do Solo

Ciência Tecnologia e
Inovação em
Agropecuária

Para o desenvolvimento das atividades de produção o IFRJ-CANP conta com
trabalhadores de campo terceirizados, garantindo mais apoio às atividades docentes e
aos estudantes a participação nas atividades de ensino sem, no entanto, utilizá-los como
mão-de-obra, de modo a evitar a caracterização de atividades trabalhistas.
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11. CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS
O estudante, sendo aprovado em todas as disciplinas do curso, receberá o diploma
de Técnico em Agropecuária que tem equivalência à certificação de conclusão do Ensino
Médio.
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13. 1. ANEXO I
Programas de Ensino
DISCIPLINA: Agroecologia e Fundamentos dos Solos
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º ano - 4 horas/aula semanais (108horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
 OBJETIVO GERAL

 Despertar a consciência agroecológica nos discentes que irão atuar nos
sistemas de produção de alimentos, além de promover o conhecimento do
solo como componente dos agroecossistemas.
.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
















Conhecer o histórico do surgimento da agricultura;
Compreender o conceito de solo e sua formação;
Identificar as necessidades básicas dos vegetais;
Reconhecer os componentes principais do solo;
Caracterizar um perfil de solo;
Reconhecer e identificar as principais propriedades do solo;
Correlacionar as propriedades do solo com o manejo adequado;
Identificar e prevenir a erosão do solo;
Compreender o que foi a revolução verde;
Caracterizar a agricultura convencional;
Conhecer os impactos causados pela agricultura convencional;
Conhecer o novo paradigma agrícola: Agroecologia;
Reconhecer os tipos de agroecossistemas;
Identificar as principais escolas da linha agroecológica;

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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 Histórico da agricultura;

 Tipos de rocha; Intemperismo; fatores de formação do solo; composição do solo; perfil
e horizontes do solo; propriedades físicas, químicas e biológicas do solo; e erosão.

 Revolução verde; Agricultura convencional; principais práticas adotadas; impactos
ocasionados;
 Agroecologia: marco conceitual; princípios; sustentabilidade; principais escolas da
linha agroecológica; Tipos de agroecossistemas.

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
◦ Aulas teóricas (expositivas)
◦ Aulas demonstrativas (campo e laboratório)
 MATERIAL DIDÁTICO
◦ Apostila
◦ Quadro branco
◦ Equipamento de multimídia

 CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
 Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta

 Relatórios das atividades demonstrativas /práticas
 Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas

 BIBLIOGRAFIA
(LEPSCH, Igo F. Formação e Conservação dos Solos. São Paulo: Oficina de Textos, 2002.
BRADY, Nyle C. Natureza e Propriedade dos Solos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1989.
Marco Referencial em Agroecologia/ Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Brasília, DF:
2006.
GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre, RGS:
Ed. Universidade/ UFRGS, 2009
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DISCIPLINA: Arte
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1° ano, 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1- OBJETIVO GERAL
Desenvolver os instrumentos de percepção necessários para que o indivíduo possa ser
sensível às artes recebendo o material artístico como significativo, através de uma
experiência direta, da inserção nos mundos sensoriais, da apropriação das linguagens
musical e visual, além de seus signos e da possibilidade de uma apreciação estética rica
e abrangente.
2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
*Vivenciar criativamente e identificar os elementos constitutivos da linguagem artística;
*Ampliar as experiências sensoriais, afetivas e cognitivas com vistas ao fenômeno
artístico;
*Desenvolver a percepção estética;
*Promover a sensibilização visual e auditiva;
*Motivar à recepção de valores do acervo artístico nacional e universal em seus
diferentes estilos e épocas;
*Desenvolver a compreensão e respeito à diversidade das manifestações artísticas e
culturais;
*Cultivar a consciência de público e audiência.
3- CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1º Ano
Unidade I: Parâmetros Sonoros e Visuais
Som e silêncio como fonte de expressividade em música;
Som e ruído
Propriedades do som (aplicabilidade em música): Altura, timbre, intensidade e duração;
Elementos Constitutivos da Música: Ritmo, melodia, harmonia;
Texturas básicas: Monofonia, Homofonia, Polifonia;
Introdução ao estudo da Arte e de seus elementos visuais;
Arte, criação e subjetividade;
Introdução aos conceitos de arte e estética: análise formal, estilística e iconográfica;
A representação: o clássico, o moderno e o contemporâneo;
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Arte na Antiguidade;
Unidade II: Aspectos Estruturais do Discurso Sonoro e Visual
Música enquanto discurso humano
Introdução ao conceito de Estruturação Formal
Fraseologia Musical
Introdução aos conceitos de escala, intervalos e acordes;
Idiomas harmônicos
Meios de execução: vocal e instrumental (solo e conjunto)
Artes visuais e os diálogos com outras linguagens artísticas;
Representação pictórica e fotográfica;
Arte e imagem técnica: a linguagem da fotografia e do cinema;
Arte e imagem técnica: a linguagem da fotografia e da animação;
Arte na Idade Média e no Renascimento
Unidade III: Arte Ocidental e suas Representações em Música e Artes Visuais
Música na Idade Média e Renascimento;
Música no Período Barroco e Clássico;
Romantismo e Modernidade;
Música Contemporânea
O Barroco e as manifestações estéticas e sociais
Arte e ciência no século XIX
Os movimentos artísticos do início do século XX
Unidade IV: Arte Brasileira
Música no Brasil Colonial.Influências indígenas e africanas;
Música no Império
Formação dos gêneros nacionais
A música e a questão da identidade nacional;
Tendências e movimentos musicais do século XX
A arte no Brasil e as matrizes formadoras da identidade e cultura brasileira
Arte Popular e cultura local
História da Arte no Brasil
Arte Moderna universal e local
Arte na contemporaneidade
4-PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas expositivas e dialógicas;
Atividades de prática em grupo, objetivando a vivência e experimentação dos conceitos
trabalhados em aula;
Audição crítica orientada de peças musicais do acervo mundial de diversas épocas e
culturas;
Análise crítica da imagem a partir da produção artística e midiática nacional e universal
Visitas técnicas aos espaços sociais de ensino e produção artística. Como planejamento
para o primeiro semestre, visita guiada ao Museu Nacional de Belas Artes e ao Theatro
Municipal do Rio de Janeiro e ao, para introduzir a concepção de música enquanto
profissão e produção cultural.
Observação: Tomaremos por base os seguintes pressupostos metodológicos básicos, a
saber:
1-O fazer artístico, por meio da vivência da expressão criativa, em níveis de
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conhecimento práticos e teóricos dos elementos da linguagem musical.
2-A apreciação significativa da música, como fator de aprimoramento
conscientização da escuta.

e

5- MATERIAL DIDÁTICO
Utilização de equipamentos de áudio e vídeo;
Manuseio de instrumentos musicais de percussão de pequeno porte;
Apresentação de instrumentos harmônicos para afinação e acompanhamento vocal;
Confecção de partituras para notação musical não tradicional;
Construção de instrumentos musicais alternativos;
Elaboração de material didático específico para artes visuais;
6- CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupo, com ou sem consulta;
Práticas musicais em grupo ou individuais;
Seminários (apenas na Unidade IV)
Assiduidade, pontualidade, participação ativa e desempenho nas atividades propostas;
7- BIBLIOGRAFIA
ANDRADE, Mário de. Aspectos da música brasileira. Belo Horizonte: Villa Rica, 1991.
Pequena história da música. Belo Horizonte: Itatiaia, 1987.
Ensaio sobre a música brasileira. São Paulo, 1962.
ARCHER, Michael. Arte contemporânea. Uma história concisa. São Paulo: Martins
Fontes, 2001.
ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
BENNET, Roy. Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,1990.
BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
BUSSELE, Michael. Tudo sobre a fotografia. São Paulo: Círculo do Livro, 1989.
CANDÉ, Roland de. História universal da Música.São Paulo: Martins Fontes,2001.
CORREA, Luiz Heitor. 150 anos de música no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956.
DONDIS, Donis A. A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
FISCHER, Ernest. A necessidade da arte. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1977.
GOMBRICH. E. H. A História da arte. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
GORDON, Edwin. Teoria de Aprendizagem Musical. Competências, conteúdos e
padrões. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.
GROUT, Donald J. e PALISCA, Claude V. História da Música ocidental. Lisboa: Ed.
Gradiva, 1997.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 3º ed. Rio de Janeiro: DP&A,
1999.
HEDGECOE, John. O novo manual de fotografia. São Paulo: SENAC, 2007.
JANSON, H. W. Iniciação à história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
JOTA, Efege. Maxixe, a dança excomungada. Rio de Janeiro: Conquista,1974.
KIEFER, Bruno. A modinha e o lundu. Porto Alegre: Editora movimento, 1986.
História da música brasileira. Porto Alegre: Editora movimento, 1997.
Música e dança popular. Sua influência na música erudita. Porto Alegre: Editora
movimento, 1997.
MARIZ, Vasco. História da Música no Brasil. Brasília: Civilização Brasileira,1982.
NEVES, José Maria. Música contemporânea brasileira. Brasília: Recordi, 1981.
Villa – Lobos, os choros e os choros. São Paulo: Musicália, 1977.
OLIVEIRA, Jô e GARCEZ, Lucília. Para entender a arte brasileira. Rio de Janeiro: Editora
Ediouro, 2003.
PAZ, Ermelinda A. Pedagogia musical brasileira no século XX.metodologias e
tendências. Brasília: Ed. Musimed, 2000.

42

PEIXOTO, Maria Inês Hamann. Arte e grande público: a distância a ser extinta.
Campinas, Autores Associados, 2003.
PENNA, Maura. Música (s) e seu ensino. 2ª ed. Porto Alegre: Sulina, 2010.
PISTON, Walter. Harmony. New York: Norton & Company Ltd., 1987.
PRETTE, Maria Carla. Para entender a arte. São Paulo: Globo, 2009.
PRIOLLI, Maria Luísa de Mattos. Princípios Básicos da Música para a Juventude vol. I e
II. Rio de Janeiro: Editora Casa Oliveira de Músicas S.A. 12º. Edição, 1975.
PRINCE, Adamo. Método Prince. Leitura e Percepção – Ritmo. Vol. I. Rio de Janeiro:
Lumiar Editora, 1993.
RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. São Paulo:2006.
SANDRONI, Carlos. Feitiço decente: Transformações do samba no Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro: Zahar,2001.
SANTOS, Regina Márcia Simão. A natureza da aprendizagem musical e suas
implicações curriculares: análise comparativa de quatro métodos. Porto Alegre:
UFRGS, 1994.
SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Unesp, 1991.
SQUEFF, Enio. Wisnik, José Miguel. O nacionalismo e o popular na cultura brasileira.
São Paulo: editora Brasiliense, 2001.
STANGOS Nikos (org.). Conceitos da arte moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003
.Musica, pensamiento y educacion. Madrid: Ediciones Morata, 1990.
TINHORÃO, José Ramos. História social da música popular brasileira. Lisboa: Caminho,
1990.
VIANNA,Hermano. O mistério do samba.Rio de Janeiro:Zahar,1995.
ZANINI, Walter. História geral da arte no Brasil. Vol. I e II. São Paulo: Instituto Walther
Moreira Sales, 1983.
ZUANETTI, Rose et al. Fotógrafo: o olhar, a técnica e o trabalho. São Paulo: Senac, 2002.

DISCIPLINA: Biologia I
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º ano - 2h/semanais (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
• Conhecer a diversidade existente entre os seres vivos;
• Identificar as características gerais, a estrutura, a fisiologia e a reprodução dos principais
filos dos grandes reinos;
• Compreender os principais conceitos e relações em ecologia;
• Compreender a relação da ecologia com a produtividade agrícola sustentável
• Relacionar a poluição e seus efeitos no meio ambiente.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

43

• Conhecer a organização e diversidade dos seres vivos;
• Distinguir os táxons dos seres vivos;
• Caracterizar e comparar os principais reinos e os vírus, destacando suas importâncias
ecológicas, sociais e econômicas;
• Identificar e citar as características gerais dos principais filos, estrutura e fisiologia geral
dos seres de cada reino e a reprodução;
• Conceituar e reconhecer um ecossistema e fornecer exemplos;
• Reconhecer a importância da ecologia nos dias atuais;
• Identificar a relação da ecologia na produtividade agrícola sustentável;
• Descrever e reconhecer o ciclo dos principais elementos e da água;
• Compreender o princípio e a importância dos ciclos para o plantio e a produção de
alimentos;
• Compreender o fluxo de energia e sua relação com o tamanho da cadeia alimentar e
pirâmide de energia;
• Entender a produtividade dos ecossistemas;
• Analisar e compreender a dinâmica populacional;
• Conhecer e compreender as relações ecológicas entre os seres vivos;
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
a. Introdução ao estudo dos seres vivos
Níveis de organização dos seres vivos.
b. Apresentação dos princípios básicos da Sistemática e da Taxonomia
Definição de sistemática;
A Classificação biológica;
Definição de espécie.
c. Caracterização dos grandes reinos de seres vivos
Monera;
Protoctista;
Fungi;
Plantae;
Animalia.
d. Características gerais e diversidade dos vírus e dos reinos Monera, Fungi, Protoctista,
Plantae e Animália incluindo:
Características gerais dos principais filos;
Anatomia e fisiologia geral dos seres de cada reino;
Reprodução;
- Características mais detalhadas para os Filos que abrangem os invertebrados. Entre os
cordados, detalhamento das Classes dos anfíbios e dos répteis;
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e. Ecologia e seus principais conceitos:
Níveis de organização;
Hábitat;
Nicho ecológico;
f. Matéria e energia no ecossistema
Cadeias e teias alimentares;
Fluxo de energia;
Pirâmides ecológicas;
Produtividade nos ecossistemas;
g. Ciclos biogeoquímicos
- Ciclo da água;
- Ciclo do carbono;
- Ciclo do nitrogênio- importância na agricultura (fixação do nitrogênio e adubação verde)
- Ciclo do oxigênio - destaque para a importância da camada de ozônio
h. Populações
Características e curva de crescimento.
i. Comunidades
Características, sucessão ecológica.
j. Relações ecológicas entre os seres vivos
Relações desarmônicas: Competição, Predação, Parasitismo e amensalismo;
Relações harmônicas: Comensalismo, mutualismo, Protocooperação, sociedades e colônias;
k. Os biomas da biosfera
Biomas terrestres e aquáticos, destacando os brasileiros.
l. Impacto Ambiental
A capacidade do planeta
Poluição ambiental: solo, água e atmosfera
Desmatamento e desertificação
Medidas de proteção ambiental
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Trabalho em grupo com discussão de textos
Aulas práticas
5. MATERIAL DIDÁTICO
a. Textos variados
b. Quadro
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c. Equipamento de multimídia
d. Materiais de práticas
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta;
Relatórios das atividades práticas;
Seminários;
Avaliação formativa com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas.
7. BIBLIOGRAFIA
Amabis, J.M.; Martho, G.R. Biologia (coleção). 2 e 3 ª Ed. São Paulo: Moderna. 2010.
Bizzo, N. Biologia (coleção). 2 e 3 ª Ed. São Paulo: Ática. 2010.
Laurence, J. Biologia: ensino médio, volume único 1ª Ed. São Paulo: Nova geração. 2005.
Linhares, S.; Gewandsznajder, F. Biologia Hoje (coleção). 2 e 3 ª Ed. São Paulo: Ática. 2010.

DISCIPLINA: Construções Rurais
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º ano / 2 horas-aula semanais / 54 horas
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVOS GERAIS
1. Fornecer subsídios para a compreensão crítica das técnicas construtivas relacionadas às
edificações para fins rurais, capacitando o educando em sua interpretação e utilização nas
atividades mais comuns da agropecuária.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2. Compreender os conceitos e aplicações das construções relacionadas à agropecuária. 3.
Compreender e avaliar o conforto térmico em construções rurais; 4. Reconhecer os principais
materiais de construção; 5. Compreender as características e a aplicação adequada dos
principais materiais de
construção civil em instalações para fins rurais. 6. Dimensionar fundações diretas
descontínuas, estruturas de sustentação e coberturas, em
sua forma mais simples, para finalidades agrícolas. 7. Desenhar e interpretar plantas
arquitetônicas elementares de construções rurais. 8. Elaborar orçamento e memorial
descritivo de obras rurais. 9. Compreender os princípios para escolha adequada do local da
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obra e as técnicas
construtivas empregadas para tal. 10. Projetar construções simples para aves, bovinos,
coelhos, suínos, eqüinos, silagem, galões
de máquinas e pequenas barragens de terra. 11. Elaborar orçamento e memorial descritivo
de obras rurais.

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
•
INTRODUÇÃO
À
CONSTRUÇÕES
RURAIS:
conceitos,
importância
e
interdisciplinaridade. • EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS: características básicas,
tipos de edificações e princípios de conforto térmico. • MATERIAIS E TÉCNICAS DE
CONSTRUÇÃO: madeiras; materiais cerâmicos; agregados. aglomerantes; alvenaria;
concreto; materiais alternativos; fundações; estruturas de sustentação; coberturas. •
PLANEJAMENTO DAS EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES: estudo prévio da escolha do local
da obra; princípios de desenho técnico arquitetônico; desenhos executivos das instalações:
plantas baixa, de corte e de cobertura. Instalação da obra: procedimentos. • INSTALAÇÕES
E BENFEITORIAS RURAIS: cercas; estruturas para cultivo protegido; instalações para
criações zootécnicas: aves, coelhos, bovinos, suínos e eqüinos; instalações para
armazenamento da produção e silagem; pequenas barragens de terra; abrigo para máquinas
e equipamentos agrícolas. • ORÇAMENTAÇÃO. • MEMORIAL DESCRITIVO.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Aulas teóricas
• Aulas práticas
• Trabalho prático de materiais de Construções Rurais;
• Relatório de avaliação de conforto térmico das instalações rurais do CANP;
• Trabalho de elaboração de projeto de construções rurais especificado pelo professor.
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Quadro negro e giz; datashow; material de desenho para quadro negro (esquadros 30º e
60º; régua 1m; compasso), bancada para monstruário de materiais de construção.
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
• A avaliação bimestral será composta por uma prova escrita, marcada na “semana de
provas” do calendário escolar, responsável por 60% da nota, por
trabalhos/exercícios/relatórios, responsável por 30% da nota, e pela avaliação
comportamental, responsável por 10% da nota.
7. BIBLIOGRAFIA
•A.C.Borges. Prática das Pequenas Construções. São Paulo: Edgard Blucher. (vol 1 e 2) •
C.R.Py
Instalações Rurais com Arame. Guaíra: Agropecuária. 1993, 77p. • Governo
Federal. Construções rurais folha de operações SENAR. Brasília: Governo
Federal. 1981, p/irr. Vol1 e vol2.
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• Fabriach. Pequenas Construções Rurais PPeeqquueennaass CCoonnssttrruuççõõeess
RRuurraaiiss Pequenas Construções Rurais. São Paulo: Nobel. 1979, 118p. • M.F. Pereira.
Construções Rurais CCoonnssttrruuççõõeess RRuurraaiiss Construções Rurais. São Paulo:
Nobel. 1977, 223p. • O. Carneiro. Construções Rurais CCoonnssttrruuççõõeess
RRuurraaiiss Construções Rurais. São Paulo: Nobel. 1980, 719p. • O.J. Paula et. AL. Cercas
de Arame Liso CCeerrccaass ddee AArraammee LLiissoo Cercas de Arame Liso. Brasília:
SENAR. 2001, 63p.
COMPLEMENTAR:
• A.V.Barban Desenho Técnico Básico. Belo Horizonte: CEFET-MG. 2000. 141p. • E.G.R.
Petrucci Materiais de Constr Materiais de Constr ução uuççããoo ução. Rio de Janeiro:
Globo. 1987. 435p. • EPAMIG Instalações para Gado de Leite. Belo Horizonte: EPAMIG.
1986. 140p. (Informe
Agropecuário, v.12, n.135/136) • J.L.V. Rocha Guia do Técnico Agropecuário – Construções
e Instalações Rurais. Campinas:
Instituto Campineiro de Ensino Agrícola. 1982. 158p. • R.A.Ferreira Maior Produção.

DISCIPLINA: Educação Física
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º ano - 2 horas/aula semanais (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
 OBJETIVO GERAL
 Vivenciar os movimentos de diversas modalidades esportivas
 Compreender a cultura corporal do movimento
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Debater e refletir sobre os aspectos socioculturais dos esportes e atividades físicas;
 Compreender as regras dos desportos
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I
 A filosofia do judô





Fundamentos do judô
Técnicas do judô
Regras do judô
Discussão: violência no esporte

Unidade II
 Conceitos da Ginástica Artística
 Regras da Ginástica artística
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 Discussão: Saúde/Qualidade de vida
Unidade III
 Conceitos da Ginástica Localizada
 Discussão: Obesidade e magreza
Unidade IV
 Introdução ao Handebol
 Regras do Handebol
 Discussão: Aptidão física
 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
◦ Aulas práticas
◦ Aulas de dinâmicas de grupo
 MATERIAL DIDÁTICO
◦ Textos variados
◦ Equipamento de multimídia
 CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
 Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta

 Relatórios das atividades práticas
 Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades
propostas
 BIBLIOGRAFIA
COSTA, V. L. M. Esportes de aventura e risco na montanha: uma trajetória de jogo com
limites e incertezas. (Tese de Doutorado). Rio de Janeiro: PPGEF/UGF, 1999.
FIORI, A.; RODRIGUES, N. T.; RODRIGUES, B. M. Curso de Certificação de Professores 1.
Confederação Brasileira de Badminton, 2016.
GRECO, P. J.; ROMERO, J. J. F. Manual de Handebol da iniciação ao alto nível. São
Paulo: Phorte, 2012.
LORENZI, V. F. de. O badminton nas aulas de educação física na proposta críticosuperadora. Monografia de pós-graduação lato sensu em Educação Física Escolar da
Universidade do Extremo Sul Catarinense –UNESC, 2011.
MACHADO, N. Tênis de mesa: Método de ensino de tênis de mesa para professores,
colégios e escolas. Marília: Impressora Marília, 2007.
MARTINS, M. S. Aprendendo o tênis de mesa brincando. Trabalho de Conclusão de Curso
da Certificação de Técnico Nível III da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa,
Piracicaba, 1996.
SILVA, M. A. F. Esporte orientação: conceituação, resumo histórico e proposta pedagógica
interdisciplinar para o currículo escolar. Trabalho de Conclusão de Curso do curso de
licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, 2011.
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VIRGÍLIO. S.A. A Arte do Judô. 2ª ed. São Paulo: Editora Papirus, 1986.

DISCIPLINA: Filosofia I
ÁREA: Ciências Humanas e suas Tecnologias
CURSOS: Técnico em Agropecuária.
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1.

OBJETIVO GERAL
 Desenvolver no aluno a disposição para o espanto diante da realidade, qualidade que
é - segundo os fundadores da filosofia – a condição para o filosofar. Este desenvolvimento
tem como efeito o despertar consciente do aluno para o mistério da existência humana e a
progressiva aquisição de uma vida mais refletida e, portanto, permite que ele seja autônomo
no seu modo de ser. O objetivo último da disciplina é, através do contato com as grandes
questões e pensadores da humanidade, proporcionar o desenvolvimento das possibilidades
intelectuais e éticas do discente e propiciar, com isso, sua capacidade crítica sobre a
realidade em que está inserido.
2.






3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Compreender o sentido e a origem da Filosofia.
Compreender as questões específicas que fomentaram o surgimento da Filosofia.
Compreender o contexto cultural de surgimento da Filosofia.
Discutir as teorias filosóficas clássicas e seus desdobramentos éticos.
Analisar filosoficamente os problemas do mundo contemporâneo.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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Introdução à Filosofia
- A experiência filosófica e a reflexão sobre os primeiros princípios.
- Senso-comum, Ciência e Filosofia.
- As condições individuais e culturais para a Filosofia.



Filosofia da Natureza e Metafísica
- A experiência da natureza (physis, devir).
- A experiência da inteligência (logos, nous).
- A experiência do cosmos e da transcendência.
- Os princípios gerais do cosmos e o princípio originário (arché).
- Apresentação dos filósofos pré-socráticos e suas obras.



Teoria do Conhecimento
- Parmênides e o modo de conhecer o ser.
- Aparência e verdade.
- Heráclito e a oposição ao pensamento parmenídico.
- Heráclito e o reestabelecimento do papel dos sentidos no conhecimento
- Górgias e o relativismo grego.
- Teoria do conhecimento e política na história da filosofia.



Ética e Filosofia Moral
- A especificidade da filosofia no período socrático.
- A democracia e a vida política grega.
- Os problemas éticos..
- Sócrates e a definição dos conceitos.
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- O desenvolvimento da arte dialética.

4.



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Exposição didática.
Discussão de textos.





MATERIAL DIDÁTICO
Textos.
Quadro.
Multimídia.

5.

6.





7.

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
O aluno deverá atender aos critérios de assiduidade, disciplina, senso crítico e
compreensão teórica de temas filosóficos.
Provas.
Seminários.
Trabalhos.
Avaliação formativa.
BIBLIOGRAFIA

 COTRIM, Gilberto. Fundamentos de filosofia. São Paulo: Saraiva, 2010.
REALE, Giovanni. História da filosofia. São Paulo: Paulus, 1990.

DISCIPLINA: Física I
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º ano - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
a. Compreender e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para a
compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da
produção tecnológica e das manifestações artísticas, visando a organização
das informações e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para a
construção de argumentações consistentes.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Reconhecer a importância da uniformização das unidades de medidas.
b. Compreender a notação científica como forma de comunicação e linguagem
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científica.
c. Compreender os conceitos de velocidade e aceleração.
d. Estabelecer as funções horárias da posição, da velocidade e da aceleração.
e. Analisar o movimento de uma partícula e a representação matemática desse
movimento.
f. Conhecer e interpretar as leis de Newton.
g. Compreender o conceito de força e suas aplicações, a partir das leis de
Newton.
h. Compreender os conceitos de energia e suas transformações
i. Compreender os princípios de conservação, bem como as suas aplicações.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I – Cinemática
O sistema internacional de medidas
Notação científica
Conceitos de velocidade e aceleração
Funções horárias do movimento uniforme e do movimento variado
Unidade II – Dinâmica e suas aplicações
- As Leis de Newton e suas aplicações
- Máquinas simples: roldanas, planos inclinados e alavancas
- Força de atrito estático e força de atrito dinâmico
Unidade III – Energia mecânica e sua conservação
i. Trabalho de uma força como processo de transformação de energia
ii. Potencia e rendimento
iii. Energia cinética e energia potencial
iv. Princípio de conservação da energia mecânica
Unidade IV – Impulso e quantidade de movimento e sua conservação
v. Impulso produzido por uma força
vi. Quantidade de movimento
vii. Teorema do impulso-quantidade de moviemeto
viii. Conservação da quantidade de movimento
ix. Oparin)

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Trabalhos em grupo com discussão de textos.
Aulas práticas com apresentação de relatórios ( laboratório)
5. MATERIAL DIDÁTICO
a. Textos científicos
b. Livros didáticos
c. Quadro de giz
d. Equipamento de multimídia
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
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Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
Relatórios das atividades práticas
Seminários
Atividades lúdicas
Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
Penteado, Paulo Cesar e Torres, Carlos Magno; Física, Ciência e Tecnologia, volume 1, 1ª
edição; Editora Moderna; São Paulo; 2005
Bonjorno, José Roberto; Bonjorno Regina Azenha; Bonjorno, Walter e Ramos, Clinton;
Temas de Física vol.1; Editora FTD; São Paulo; 2006
Ramalho, Francisco; Soares, Paulo Toledo e Ferraro, Nicolau; Fundamentos da Física;
vol.1 ; 9ª edição, 2008; Editora Moderna, São Paulo.

DISCIPLINA: Geografia I
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º ano - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
• Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da geografia: espaço, território,
região, lugar, escala e paisagem, tomando por base a leitura do cotidiano sócio-espacial da
sociedade e, por conseguinte do aluno; identificar a dinâmica do quadro natural nas
dimensões globais, regionais e locais, e, sua relação com o crescimento socioeconômico;
além de buscar a formação de cidadãos responsáveis e conscientes em relação as suas
práticas e posicionamentos em relação às questões ambientais e sociais.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Promover a leitura, análise e interpretação dos códigos específicos da Geografia (mapas,
gráficos, tabelas etc.), considerando-os como elementos de representação de fatos espaciais
e/ou especializados.
• Entender a origem da terra e o processo de sua formação, levando em consideração os
agentes formadores e modificadores do relevo e os diferentes tipos de minerais.
• Identificar as principais teorias e as consequências da movimentação das placas tectônicas
• Relacionar os diferentes tipos de relevo com as Eras Geológicas e os tipos de solo.
• Entender a necessidade de se manter um equilíbrio entre os elementos da natureza.
• Compreender a dinâmica da formação do clima, destacando os principais elementos
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influenciadores.
• Associar os tipos climáticos com a formação da vegetação nas diferentes regiões
brasileiras.
• Diferenciar a variedade de biomas e domínios morfoclimáticos brasileiros.
• Analisar os impactos das atividades humanas no meio ambiente.
• Abordar questões associadas ao desenvolvimento econômico e tecnológico das sociedades
humanas, assim como, seus reflexos na paisagem.
• Analisar a geopolítica mundial e conflitos.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
• Unidade I – Sistemas de localização e representação cartográfica
Coordenadas geográficas
O movimento de rotação e os fusos horários
Representações da Terra: Globo, mapas, cartas e maquetes
Projeções cartográficas
Escala
Curvas de nível
• Unidade II – Estrutura Interna e superfície Terra
Formação da Terra
Estrutura geológica e teorias: Deriva Continental e Placas Tectônicas
Vulcanismo/terremotos/maremotos
A formação do Relevo: agentes externos e internos
Intemperismo e Erosão
As principais formas de relevo
A formação das rochas e solos
O Relevo Brasileiro
Relevo e Pedologia do Médio Vale do Paraíba do Sul
• Unidade III – Climatologia (Tempo e Clima)
Diferenças entre Tempo e Clima
Fatores que interferem no clima
O Movimento de rotação e as estações do ano
A circulação atmosférica global
Zonas climáticas mundiais
Climogramas
Climas do Brasil e do Sul Fluminense
Climas e a distribuição das formas vegetais
• Unidade IV – Conceitos Básicos da Geografia
Território e lugar
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Espaço geográfico e paisagem
• Unidade V – Geografia Econômica e Geopolítica
Introdução ao processo de industrialização
Meio ambiente e tecnologia
Capitalismo e comunismo
Socialismo e anarquismo
Introdução aos conflitos mundiais (Primeira e Segunda Guerras Mundiais;Oriente Médio)
• Unidade VI – Geografia Urbana
Urbanização Mundial
Crescimento urbano
Cidades globais
Metrópoles
Conurbação
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas / dialogadas / investigativas)
Trabalhos em grupo com discussão de textos.
Aulas práticas – trabalhos de campo com apresentação de relatórios
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Textos científicos
• Livros didáticos
• Quadro de giz
• Equipamentos de multimídia (vídeos, músicas
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
• Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
• Relatórios das atividades de campo
• Seminários
• Atividades lúdicas
• Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
LUCCI, E.; BRANCO, A. Geografia Geral e do Brasil - Ensino Médio. São Paulo-SP:
Saraiva, 2008.
ROSS, J. (org). Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2003.
SANTOS, M. A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo,
Edusp. Coleção Milton Santos I. 2002.
SENE, E. Geografia: espaço geográfico e globalizado – geografia geral e do Brasil. São
Paulo- SP: Scipione, 2003
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DISCIPLINA: História I
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º ano - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
 Este curso tem como foco central o desenvolvimento de conceitos históricos
contextualizados e interdisciplinares, mediante a articulação passado-presente,
incorporando e (resinificando os conteúdos e conhecimentos já produzidos ao longo
do Ensino Fundamental e na vivência do aluno).
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Discutir as especificidades da História, sua relação com outras ciências sociais e
outras formas de saber;
 Discutir criticamente a subjetividade/objetividade do saber historiográfico;
 Discutir conceitos básicos de História (tempo físico e tempo histórico, divisões da
História, etc);
 Promover o conhecimento de conceitos básicos de cultura (diversidade cultural,
identidade social, etnocentrismo, religião, etc);
 Discutir as raízes da religiosidade brasileira (cristianismo, religiões africanas, religiões
indígenas);
 Promover o conhecimento de conceitos sócio-econômicos básicos (classe social,
comércio, desigualdade, etc);
 Promover o conhecimento de conceitos básicos de política (formas de Estado e
poder, nações e imperialismo, etc);
 Analisar criticamente a formação do povo brasileiro e seus principais conflitos sociais
(miscigenação, circularidade cultural, políticas afirmativas e igualdade racial, etc).
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Unidade I



Conceitos Elementares da História: tempo e espaço – Braudel, fontes e documentos,
sujeitos históricos, etnocentrismo e diversidade cultural;



História antiga: painel geral antiguidade clássica e sociedades orientais: o Crescente
Fértil e as teocracias orientais; civilizações antigas na África (Egito, Reino de Kush,
Núbia, Etiópia, Império Songhai); a cidade-estado antiga (Atenas, Esparta, Roma); a
expansão do Império Romano; o surgimento do cristianismo; o fim do Império
Romano.
Sistema Feudal: ascensão e crise – o mundo feudal, Cruzadas, Renascimento
Comercial e Urbano
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Unidade II








ISLAMISMO: Oriente Médio e África saariana
A FORMAÇÃO DOS ESTADOS NACIONAIS
ABSOLUTISMO / MERCANTILISMO
RENASCIMENTO
REFORMA
POVOS ORIGINÁRIOS DO BRASIL: As diferentes culturas indígenas; resistência à
ocupação portuguesa; permanências e rupturas com o passado indígena na nação
brasileira.
A EXPANSÃO MARÍTIMA E COMERCIAL EUROPEIA

Unidade III




HISTÓRIA DA ÁFRICA: Golfo do Benin e os povos ioruba; a Bacia do Congo e os povos
de língua banto; permanências da cultura africana na nação brasileira
O SISTEMA COLONIAL BRASILEIRO: Formação do povo brasileiro; Miscigenação;
Produção açucareira; Escravidão e resistência no Brasil colonial; Cultura e religiosidade
no Brasil colonial (cristianismo, religiões afrobrasileiras e religiões indígenas).
AS COLONIZAÇÕES HISPÂNICA E INGLESA NAS AMÉRICAS

Unidade IV
 Revolução Científica do Século XVII
 Revoluções Inglesas do Século XVII
 Mineração no Brasil Colônia
 Iluminismo
4.





PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Trabalho em grupo com discussão de textos
Estudo dirigido
Análise de fontes históricas

5. MATERIAL DIDÁTICO
 Textos variados
 Quadro de giz
 Equipamento de multimídia
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
 Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
 Seminários
 Atividades lúdicas
 Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
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FREIRE, Américo & MOTTA, Marly. História em curso: o Brasil e suas relações com o
mundo ocidental. Rio de Janeiro: Editora FGV/Bertrand do Brasil, 2008.
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DISCIPLINA: INGLÊS I
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao 1o Ano do Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Propiciar oportunidades de acesso à informação e reflexão que possam reverter em
formação crítica no uso de textos autênticos em língua inglesa nas respectivas áreas
técnicas, assim como em visão de mundo mais abrangente.



2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Levar o aprendiz a desenvolver o posicionamento crítico perante textos orais e escritos
em língua inglesa, reconhecendo as estratégias lexicogramaticais de estruturação do
texto que buscam naturalizar ideologias hegemônicas que causam efeitos (positivos ou
negativos) à condição do indivíduo na sociedade;



Conduzir o aprendiz a procedimentos sociocognitivos básicos para leitura, escrita,
oralidade e compreensão auditiva em língua inglesa;



Levar o aprendiz a avaliar o contexto sociocultural de textos variados observando e
identificando seus componentes integrantes, sejam eles linguísticos e não linguísticos,
característicos dos gêneros de interesse;
Conduzir o aprendiz na observação de como um texto se organiza, identificando partes
integrantes do mesmo, e selecionando informações de acordo com seus objetivos;





Levar o aprendiz a conhecer e lançar mão de termos, jargões, combinações lexicais
culturalmente institucionalizadas e construtos lexicogramaticais característicos do uso da
linguagem no discurso, seja em contextos gerais ou específicos das áreas técnicas.
3.PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS LIGADOS AOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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 atividades lexicocomunicativas em língua estrangeira com exposição de recursos
audiovisuais ilustrativos tais como gravuras e fotografias na qualidade de pictionary entries
aplicáveis em pre-tasks;
 aplicabilidade da comunicação oral em língua inglesa a fins específicos;
 promoção de diálogos através de pair work e roleplay;
 confecção de áudios em formato mp3 para cada unidade como material pedagógico de
reforço relativo às atividades lexicocomunicativas desenvolvidas em sala de aula;
 seleção de textos informativos atuais, voltados tanto para temas transversais quanto para o
fim específico de cada curso tais como: a) textos não verbais: gravura, fotografia, mosaico;
b) infográfico; c) perfil de redes sociais e formulários de dados cadastrais; d) fan page; e)
sinopse de filmes; f) folder para apresentações musicais; g) charge; h) listagem; i) anúncios
em sites da internet para de venda de roupas, produtos agropecuários, equipamentos para
ambientalistas e profissionais da informática; j) panfleto de supermercado; k) receita
culinária; l) tabela; m) wiki; n) bula de medicamento; o) e-mail; p) resenha; q) resumo
(abstract); r) recorte de matéria jornalística ou artigo acadêmico; s) blog; t) vocábulo de
dicionário etc.
 estratégias de leitura através de scanning, skimming, processos de formação de palavra,
associação cognitiva entre linguagens verbal e não verbal, identificação de palavras-chave,
especificidades de sintagmas nominais, conectivos, instruções específicas quanto ao uso
de dicionário bilíngue;
 produção textual diversificada, voltada para as especificidades de cada curso, associando
gêneros textuais e suas idiossincrasias temáticas à tricotômica tipologia textual; a saber:
narração, descrição e dissertação.
UNIDADE 1
MACROTEMA: IDENTITY – Who Am I? (IDENTIDADE – Quem Sou Eu?)
Genres: forms; social network; YouTube music clip; role plays
(Gêneros: ficha de cadastro; perfil de rede social; vídeos, música; infográfico; modelos de
diálogos voltados para dados pessoais)
 Personal Information: name, nickname, cyber identity, age, birthplace,
hometown, nationality, complexion, ethnicity, physical and psychological
descriptions, sexuality, hobbies, favorite musical style, favorite movie, favorite
soccer team, religious view, political view;
Dados pessoais: nome, apelido, identidade cibernética, idade, local de origem,
cidade residente, condição etnicorracial, descrição física e psicológica do
indivíduo, orientação sexual, hobbies, estilo de música predileta, filme favorito,
time de futebol predileto, visão religiosa e política, curso que estuda, curso
que pretende estudar na universidade;
o Pontos gramaticais correlatos:
a) The Simple Present (be and other main verb forms)
b) Wh-words: what, who, where, when
c) Present Continuous (present and future)
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d) Possessive Adjectives
MICROTEMA 1 – MEIO AMBIENTE
Parte 1 – Discussão Temática Introdutória com Atividade de Listening:
 Topic for Discussion: The Environmentalist Technician as a Stereotype – questions on
identitary plurality;
Tema para Discussão: O Técnico de Meio Ambiente como Estereótipo – questões de
pluralidade identitária;
 Comparison between stereotypical and alternative views about an environmentalist
through photographs as well as videos like “Common Misconceptions on
Environmentalists” and “What do Environmentalists Look Like”;
Comparação entre visões estereotípicas e alternativas para o profissional da Meio
Ambiente através dos vídeos “Common Misconceptions on Environmentalists” e
“What do Environmentalists Look Like”;
Parte 2- Produção Oral: What does an Environmentalist look like? (Qual a Aparência de um
Ambientalista?)
 Vocabulary: Appearance and Clothes (color, patterns, kinds of clothes) – use of
pictionary.
Vocabulário: Aparência e Roupas (cores, estampas, tipos de roupas)
o Pontos gramaticais correlatos:
a) always-plural words,
b) noun plurals
Parte 3 – Atividades de Leitura
 Text 1 (Blog Text): “Green with Envy: Stereotyping Environmentalists Generalizes,
Misleads” – lexicogrammatical activities comprising specific jargon as well as
suffixation (part 1)
Texto 1 (retirado de um Blog): “Green with Envy: Stereotyping Environmentalists
Generalizes, Misleads” – trabalho lexicogramatical com destaque para termos
específicos da área bem como sufixação (parte 1)
 Text 2 (Infographic): pre-task on vocabulary and presentation of “Ecological
Institutions around the World”, studies on noun phrases including adjectives,
adjectivals or of-complement.
Text 2 (Infográfico): pre-task para vocabulário e apresentação de “Ecological
Institutions around the World”, estudos do sintagma nominal com ênfase para os
seguintes variantes na formação de adjunto ou complemento adnominais: adjetivo e
locução adjetiva.
ATIVIDADES
Parte 4 – Produção Escrita:
 Writing production about one’s identity, including personal information.
Produção escrita sobre a identidade do sujeito, incluindo informações pessoais.
o Ponto gramatical correlato: uso de conectivos aditivos and, also, still, not only… but
also bem como a elipse como recursos para produção textual.
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 Tópico para Debate Final nos Cursos Técnicos em Agropecuária, Meio Ambiente e
Informática: Cyber-Identity and Cat-Fishing (Identidades Cibernéticas e Golpes
Amorosos Virtuais)
Part 5 – Further Reflections about Identities:
Parte 5- Reflexões Adicionais Finais sobre Identidades:
 Considerations on bullying involving physical or mental disabilities, racism, prejudice
to religions or philosophical trends, religious prejudice, political disarrays and
homophobia.
Considerações sobre bullying, envolvendo limitações físicas e mentais, racismo,
preconceito a religiões ou tendências filosóficas, preconceito religioso, graves
desavenças políticas e homofobia.
UNIDADE 2:
MACROTEMA: NUTRITION AND HEALTH (NUTRIÇÃO E SAÚDE)
Genres: infographic, list, flyer, pictionary, video, recipe, blog and review
Gêneros: infográfico, listagem, panfleto, pictionary, vídeo, receita culinária, blog e resenha
Part 1 – Topic Discussion: “The Importance of Keeping a Balanced Diet”
Discussão da Temática: “A Importância de Manter uma Alimentação Balanceada”
 Warming-up Infographic with indexes of fast food consumption in the US – “The High
Calorie Quick Serve Food” – considerations on healthy and unhealthy eating habits
and which consequences each of them may cause in the future.
Recurso Introdutório: Infográfico com índices de consumo de fast food nos EUA –
“The High Calorie Quick Serve Food” – reflexões sobre hábitos alimentares saudáveis
e insalubres e quais as consequências cada um deles pode trazer no futuro.
 Lexicon Activity (Healthy Food versus Junky Food): pictionary containing types of like
fruit, vegetables, greens, cereals, red meat, poultry, pasta, snacks, fast food etc.
Atividade para Aquisição de Vocabulário (Alimentos Saudáveis versus Comida
Prejudicial à Saúde): pictionary contendo tipos de frutas, legumes, verduras, cereais,
carne vermelha, aves, massas, aperitivos, fast food etc.
Part 2 – Oral Production:
Parte 2 – Produção Oral:
 Pair Work about eating habits
Atividades em duplas sobre hábitos alimentares
o Pontos gramaticais correlatos à produção oral:
1) conectivos coordenativos and e but;
2) Quantifiers all, most, many, a few, none
3) traduzibilidade do –ing para o português como infinitivo após verbs on empathy.
o Tópicos gramaticais correlatos:
a) Countable and Uncountable Nouns;
b) Indefinite Articles;
c) Quantifiers: some, any, no;
d) Quantifiers: many/a lot/ much/ a little/ a few
Part 3 – Written Production:
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Parte 3 – Produção Escrita:
 Each student is meant to set a list of things they eat under specific categories so as to
conclude he/she consumes more junky food than healthy food and vice-versa. In the
end, they are supposed to write a paragraph explaining what percentage of
vegetables, greens, fruit or other sorts of food they usually eat.
Cada aluno deverá uma lista de alimentos contidos em categorias, de modo a concluir
se consome mais comida saudável ou não. Ao fim, deverão escrever um parágrafo
explicando qual o percentual de legumes, verduras, frutas e outros alimentos
compõem sua dieta habitual.
Part 4 – Social Interaction and Interdisciplinarity:
Parte 4 – Interação Social e Interdisciplinaridade:
 Creation of a workshop in which the students are supposed to find out how many
students eat this or that kind of food in class in order to evaluate how well are their
eating habits.
Criação de oficina onde os alunos deverão fazer um levantamento estatístico quanto
à porcentagem de consumo de tais e tais alimentos, a fim de avaliarem a qualidade
de seus hábitos alimentares de modo coletivo.
Part 5 – Out-of-Classroom Oral Practice
Parte 5 – Uso Oral da Língua em Situações fora da Sala de Aula
 Shopping for Food (Compras Alimentícias):
 Making a shopping list and checking prices on a supermarket flyer
Fazendo listas de compras e checando preços em panfletos de supermercado
o Pontos gramaticais correlatos:
a) perguntas com how much;
b) descrição de preços e produtos.
Part 6 – Listening Activity: Laura Vitale’s Chicken Salad Recipe
Parte 6 – Atividade de Audição: Receita culinária para Salada de Frango de Laura Vitale
MICROTEMA – MEIO AMBIENTE
 Topic for Discussion: Environmental Problems out of Food Production Pesticides
Tópico para Discussão: Problemas Ambientais Oriundos da Produção de Pesticidas
Part 7 – Reading Practice; pre-task on vocabulary and comprehension activities in “Pesticide
Impact on Wildlife Ecology”
Parte 7- Prática de Leitura, pre-task sobre vocabulário e atividades de compreensão em
“Pesticide Impact on Wildlife Ecology”
a. Workshop Theme – Pros and Cons in Food Pesticides Usage
b. Tema para Elaboração de Oficina – Prós e Contras na Utilização de Pesticidas
em Alimentos
UNIDADE 3
MULTICULTURAL AND SOCIOPOLITICAL SPACIAL CONCEPTS
(CONCEITOS ESPACIAIS SOCIOPOLÍTICOS E MULTICULTURAIS):
Genres: map, pictionary, video, infographic, audio, dictionary entry, online paper
Gêneros: mapa, pictionary, vídeo, infográfico, áudio, verbete de dicionário, artigo acadêmico
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 Initial Topic for Discussion: The world, its geopolitical subdivisions and its multicultural
potentials
Tópico para Discussão Inicial: O mundo, suas divisões geopolíticas e potencialidades
multiculturais
Part 1- Lexical and Oral Activities1: the world: the continents, Anglo-Saxon and Latin
Americas (cultures and languages), countries, regions, states, cities…
Parte 1 - Atividades Léxico-orais1: o mundo: os continentes, Américas Anglo-Saxônica e
Latina (culturas e línguas), países, regiões, estados, cidades...
o Tópicos gramaticais correlatos:
a) National adjectives and nouns;
b) Adverbs of Place – here, there, over here, over there
1) Oral and lexicogrammatical Activities – Maps of Brazilian, American and British
Regions – observations on toponymic similarities and differences
Mapas de Regiões Brasileiras, Estadunidenses e Britânicas – observações quanto a
semelhanças e diferenças toponímicas
c) Tópico gramatical correlato: nouns and adjectives comprising cardinal and
collateral points
d)

Prepositions of Place – in versus out (of), near, away from, above, below,
between in maps analyses.

Part 2 – Multitask Activities: Cultural Peculiarities and Overlaps – global culture, national
habits, regional habits, accents, local habits.
Parte 2 – Atividades Multitarefas: Peculiaridades Culturais e seus Entrelaces – cultura global,
hábitos nacionais, hábitos regionais, hábitos locais, sotaques, misturas culturais etc.
a) Association between the video “Abambaé – Lundu Marajoara” and “Lundu – dictionary
entry in English” – skimming
Associação entre o video “Abambaé – Lundu Marajoara” e “Lundu – verbete de
dicionário em Língua Inglesa” – leitura skimming
b) Presentation of vídeos “Pagode Sample” e “Salsa Sample” and communicative
activities in foreign language.
c) Apresentação dos vídeos “Pagode Sample” e “Salsa Sample” e atividades
comunicativas em língua estrangeira.
Part 3 – Comparison between videos “Multicultural Britain” and “Incorporating Birth Culture in
Adoptive Multicultural Families” – listening and audio discussion
Parte 3 – Comparação entre os vídeos “Multicultural Britain” e “Incorporating Birth Culture in
Adoptive Multicultural Families” – audição e discussão sobre os áudios
Part 4 – Scanning: “Muliticulturalism in the City of Glen Eira, Australia”
Parte 4 – Leitura Scanning: “Multiculturalism in the City of Glen Eira, Australia”
MICROTEMA – MEIO AMBIENTE
Part 5 – Topic for Discussion: Environmental Impacts in the Age Globalization
Parte 5 – Tópicos para Discussão: Impactos Ambientais na Era da Globalização
 Text: “Globalization and the Environment” – reading comprehension
Texto “Globalization and the Environment” – compreensão de texto
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o Tópicos gramaticais correlatos:
a) suffixes (part 2),
b) linking words (part 1),
c) that as a demonstrative pronoun and as a connective word
ATIVIDADE:
c. Workshop Creation Topic: Tradition and Cultural Invasion
d. Tópico para Criação de Oficina: Tradição e Invasão Cultural
UNIDADE 4LIFE QUALITY IN THE CITY AND IN THE COUNTRYSIDE
Genres: text, pictionary, video, online texts, pair work
Gêneros: texto, pictionary, video, textos online, atividades orais em dupla
 Initial topic for discussion in mother tongue departing from contrastive photos and
common aspects between the town/city and the countryside
Discussão temática inicial em língua maternal a partir de fotos apresentando aspectos
contrastantes e comuns entre a cidade e o campo
Part 1- Lexicon, Semantic Fields, including hypernyms and hyponyms (contrasts and
relativizations):
Parte 1 – Atividades Lexicais, Campos semânticos, incluindo hiperônimos e hipônimos
(contrastes e relativizações):
a) pollution, fresh air, traffic jam, free road, fresh and homemade food, industrial food,
natural landscapes, urban landscape, crowded places, wilderness, stress, quiet,
speed, relaxation, industries, farming, companies, ranching, violence, safety, comfort,
facilities (piped or running water supply, electricity supply, household appliances,
internet supply, cell phone coverage), discomfort, direct access to natural sources,
rustic pottery, rustic environment
poluição, ar puro, engarrafamento, estradas desertas, comida fresca e caseira,
alimentos industriais, paisagens naturais, paisagens urbanas, locais populosos,
lugares ermos, estresse, ambientes calmos, velocidade, relaxamento, indústrias,
fazendas, empresas, ranchos, violência, segurança, conforto, comodidades (água
encanada, fornecimento de energia elétrica, eletrodomésticos, serviço de internet,
área de cobertura de telefonia celular), desconforto, acesso direto a fontes naturais,
artefatos e ambientes rústicos
 Oral description of photographs about the city and the countryside in English
Descrição oral de fotografias sobre a cidade e o campo em Inglês
o Tópicos gramaticais correlatos:
a) Opinion phrases: I suppose, I think, I’m afraid…
b) Verbs: There be, Have, Find (Simple Present)
c) Prepositions of Place: in, on, at, by
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d) Verbs about visual impression: it appears, it seems, it looks…
e) Quantifiers: all, most, plenty of, enough, not many, a few, a little, few, little
MICROTEMAS - 1ª Seção
MEIO AMBIENTE:
 Text “Tree Planting in Big Cities” – reading comprehension
Texto: “Tree Planting in Big Cities” – compreensão de texto
MACROTEMA (continuação)
Part 2 – Lexicon, Semantic Fields, including hypernyms and hyponyms (contrasts and
relativizations) – Section 2
Parte 2 – Atividades Lexicais, Campos semânticos, incluindo hiperônimos e hipônimos
(contrastes e relativizações) – Seção 2
a) Means of Transportation: personal, public and load means of transportation/ transport:
bus, taxicab, subway/underground, car, truck/lorry, horse cart, motorbike/motorcycle,
bicycle/bike, airplane/ aeroplane (plane), train, bullet train, bondinho, boat, ferryboat
(ferry), canoe, jet ski, horseback
Meios de Transporte: pessoais, públicos e para cargas: ônibus, táxi, metrô, carro,
caminhão, carroça, motocicleta, bicicleta, avião, trem, trem bala, cable car, barco,
balsa, canoa, jet ski, cavalo,
o Verbos correlatos: catch, get on, drive, ride, fly
b) Means of Communication: fax, scanner, radio, television, telephone (phone), mobile/
cell phone, internet, smart phone, tablets, text message, online chat, phone calls, chat
on application programs/ online taxi service/ online traffic follow-ups.
Meios de Comunicação: fax, scanner, rádio, televisão, telefone convencional e
celular, internet, smart phone, tablets, torpedo, batepapo, batepapo em aplicativos,
serviço de táxi online, acompanhamento online de trânsito
Part 3 – Listening Activity: video “City or Country Life?”
Parte 3 – Atividade de Audição: video “City or Country Life?”
e. Additional lexicon: wild animals and insects mentioned in the video
Léxico Adicional: animais selvagens e insetos mencionados no vídeo
Part 4 – Writing Activities – Poverty and Riches in Urban and Rural Atmospheres – pros-andcons descriptive argumentative text; textual production departing from photographs
Part 4 – Atividades de redação – Pobreza e Riqueza em Esferas Urbanas e Rurais – prós e
contras em texto dissertativo descritivo; produção textual a partir de fotografias
f. Lexicon: city, town, village, district, neighborhood/borough; downtown: house,
two-storey (-story) house, mansion, apartment/flat, apartment building, squat
building; the outskirts: slum, bungalow, shack, hut etc. Adjectives about the
description of wealthy and poor communities: rich, wealthy, luxurious, wellbuilt, big, small, boundary walls, fences, barbed wire, poor, old, moldy and
cracking wall, old paint, fresh paint, open sewer, dirty, clean, good-smelling,
smelly/stinky.
Léxico: cidade, vilarejo, distrito, bairro; centro da cidade, casa, sobrado, mansão,
apartamento, prédio residencial; a periferia: favela, casebre, barraco, cabana etc.
Adjetivos sobre a descrição de comunidades ricas e pobres: rico, luxuoso, bem-
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construído, grande, pequeno, muro, cerca, arame farpado, pobre, velho, parede
mofada, rachada, pintura velha, pintura nova, vala negra, sujo, limpo, perfumado,
malcheiroso.
o Tópicos Gramaticais Correlatos:
a) Intensifiers: too, so, very, pretty/quite, kind of, not very, not … at all
 Tópico Gramatical Correlato: macro e microconectivos de contraste, explicação e
causa: contrast – but, however, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, on the
one hand, on the other hand, in contrast, in opposition, on the contrary, otherwise;
reason and cause because, for, the reason why, that’s why, after all.
 Textual construction about the abovementioned topics
Construção textual sobre os tópicos supracitados
MICROTEMAS – Seção 2
MEIO AMBIENTE
1) Topic for Discussion: Housing Plans and the Environment
Tópico de Definição: Planejamento Habitacional e Meio Ambiente
 Text: “January 2011 Rio de Janeiro Floods and Mudslides”
 Tópico grammatical correlato: The Simple Past (part 1)
UNIDADE 5
ARTS AS A MEANS OF SOCIAL CRITICISM, POLITICAL ENGAGEMENT AND SELFEXPRESSION)
(A ARTE COMO VEÍCULO DE CRÍTICA SOCIAL, ENGAJAMENTO POLÍTICO E
AUTOEXPRESSÃO)
Genres: photograph, frontispiece, sculpture, song, painting, hypertext, video clip, film, poem,
newspaper strip (simulation)
Gêneros: fotografia, frontispício, escultura, música, pintura, hipertexto, vídeo clipe, filme,
poema, tirinha de jornal (simulação)
Par1 – Introductory discussion (in Portuguese) about the representation of society and their
political questions in different artistic forms
Parte 1 – Debate introdutório (em Português) quanto à representação da sociedade e suas
questões políticas em diferentes formas artísticas
Part 2 – Reading Comprehension: “MA in Arts and Politics” – reflections about the social role
of arts in the world we live in.
Parte 2 – Compreensão de Texto: “MA in Arts and Politics” – reflexões acerca do papel social
da arte no mundo em que vivemos.
Part 3 – Oral Production: What is/are your favorite art/arts? How often are you in touch with
it/them?
Parte 3- Produção Oral: Qual (-is) é (são) sua(s) sua(s) arte(s) predileta(s)?Com que
frequência você entra em contato com ela(s)?
 Pictionary including the following artistic manifestations: painting, architecture,
graffiti or spray paint, paintball, drawing, photography, music, dancing, drama,
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poetry and fiction.
Pictionary incluindo as seguintes manifestações artísticas: pintura, arquitetura,
grafite, paintball, fotografia, desenho, música, dança, teatro, poesia e ficção.
 Association between English keywords and sculptures, frontispieces our
paintings presenting social criticism
Associação entre palavras-chave (em inglês) e esculturas, fronstispícios ou
pinturas contendo crítica social
Part 4- Listening (part 1) – Comparison between Pablo Picasso’s politically-natured painting
in the video: “Art with a Message: Propaganda, Satire and Social Comment Screener” and the
video “Power Persuasion – Social Commentary in Art” (based on Barbara Kruger’s
perfomative art)
Parte 4 – Atividade de Audição (parte 1) – Comparação entre a pintura politicamente
engajada de Pablo Picasso no vídeo “Art with a Message: Propaganda, Satire and Social
Comment Screener” e no vídeo “Power Persuasion – Social Commentary in Art”
o Tópico gramatical correlato: The Simple Past (part 2)
Part 5 – Informative strips about politically engaged universal literary writers
Parte 5 – Tirinhas informativas sobre escritores literários universais politicamente engajados
Part 6 – Comparison between song “Livin’ on a Prayer” by Bon Jovi and William Blake’s poem
“The Chimney Sweeper” (from Songs of Experience)
Parte 6 – Comparação entre a música “Livin’ on a Prayer” de Bon Jovi e o poema “The
Chimney Sweeper” (de Canções da Experiência) por William Blake
MICROTEMAS
Poetry as Self Expression
 MEIO AMBIENTE


Poems about the Earth and Environmentalism such as “Look Outside” and “Life the
Way It Should Be”



Poemas sobre o Planeta Terra e o Meio Ambiente tais como “Look Outside” e Life the
Way It Should Be”

4.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas expositivas, interativas com recursos audiovisuais
Atividades em dupla e em grupo
Discussão temática em línguas materna e estrangeira,
Discussão de textos e vídeos em perspectiva comparativa (ou não)
5.MATERIAL DIDÁTICO
g. Material impresso preparado e copiado semanalmente, com base nas
necessidades dos aprendizes
h. Quadro
i. Giz / caneta de quadro
j. Notebook
k. Datashow
l. Caixa de som
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6.CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
m. Avaliações escritas (com ou sem consulta): redações, testes, provas;
n. Apresentações expositivas (individual ou em grupo);
o. Organização de Oficinas ao cabo de unidades (exceto unidade 4);
p. Trabalhos de casa;
7.REFERÊNCIAS SUGERIDAS:
 BUENO DE ABREU, R. C. ET AL. Longman dicionário escolar inglês português
português-inglês para estudantes brasileiros. Essex: Pearson Education Ltd, 2002.
 COBUILD, C. Cobuild English Language Dictionary. Harper Collins Publishers, London,
1992.
 Dicionário de termos técnicos:
http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do?success=mainPage&lang=pt


MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, Cambridge,
1998.

DISCIPLINA: Português 1.
ÁREA: Linguagem, códigos e suas Tecnologias
CURSOS: Técnico em Agropecuária.
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio.
REGIME: Anual.
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1ª série - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual).
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO





OBJETIVO GERAL
Ampliar e aperfeiçoar os conhecimentos do corpo discente, propiciando-lhe um
enriquecimento cultural que lhe possibilite desenvolver, com competência, sua
capacidade de reflexão crítica, por meio dos fatos linguísticos, no que tange ao
domínio da leitura, compreensão e produção de diversas modalidades de texto e,
também, ao domínio da norma culta e formal do português.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o Desenvolver a competência e o desempenho no âmbito da linguagem;
o Utilizar os recursos linguísticos para o processo de socialização;
o Conscientizar acerca da importância da norma culta do português;
o Desenvolver técnicas de expressão oral e escrita, tendo em vista,
particularmente, o domínio das variedades cultas e mais formais do português.



CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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Leitura de textos de diversas modalidades.
A língua portuguesa como processo de socialização.
Tipos textuais: narração, descrição e dissertação.
Figuras de linguagem.



Funções da linguagem.










Variação linguística.
Aspectos do plano fônico e semântico do uso da língua.
Formação das palavras: composição e derivação.
Correção dos problemas práticos do uso da língua em função da norma gramatical
brasileira.
Desenvolvimento de técnicas de expressão oral e escrita tendo em vista,
particularmente, o domínio do português culto e formal.
Formação das palavras: composição e derivação.
Radicais gregos e latinos.
Princípios fundamentais da estrutura da redação dissertativa e argumentativa.




PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas expositivas.



Trabalhos em grupo.



MATERIAL DIDÁTICO
o Livro didático.



o Textos.
o Jornais e revistas.
o Telejornais.


CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
o Provas escritas.
o Arguição.
o Seminário.











BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABREU, Antônio Suárez. Curso de Redação. SP: Ática, 1991.
ANGELIM, Regina; VIANNA, Edila; CUNHA, Cilene. Dúvidas em Português nunca
mais. RJ: Lexikon,
o 2005.
CUNHA, Celso. Gramática do Português Contemporâneo: edição de bolso
(organização de Cilene da Cunha Pereira)RJ: Lexikon; Porto Alegre: L&PM
Pocket,2008.
GRANATIC, Branca. Técnicas básicas de redação. SP: Scipione, 2000.
PLATÃO, Francisco Savioli; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e
redação. SP: Ática, 1992.
Ser Protagonista: Língua Portuguesa: ensino médio. SP: Edições SM, 2013.
TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Práticas de Linguagem: leitura e produção de
textos para o Ensino Médio.SP: Scipione, 2001.
TUFANO, Douglas; SARMENTO, Leila. Português: literatura, gramática e
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produção de texto.SP: Moderna, 2011.

DISCIPLINA: Literaturas I
CURSO: Técnico em agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODO E CARGA HORÁRIA: 1º ano - 2 horas/aula semanal - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Sensibilizar o corpo discente acerca da arte de trabalho com a palavra por meio de textos
literários.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Apresentar a manifestação dos textos literários inseridos no contexto dos estilos de época.
• Identificar as características dos artistas da palavra no contexto de cada estilo de época.
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
3.1 Conceito de literatura.
3.2 Figuras de linguagem.
3.3 Texto literário e não-literário.
3.4 Gêneros literários.
3.5 Literatura informativa.
3.6 Barroco.
3.7 Arcadismo.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas expositivas.
5. MATERIAL DIDÁTICO
Livro didático e apostilas.
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Prova escrita, arguição e seminário.
7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FILHO, Domício Proença. Estilos de Época na Literatura. 11ed. S P: Ática, 1989, 407p.
TUFANO, Douglas. Estudos de Literatura Brasileira. 5ed. SP : Moderna, 1995,
TUFANO, Douglas; SARMENTO, Leila. Português: literatura, gramática e produção de
texto.SP: Moderna, 2011.
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DISCIPLINA: Matemática I
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º ano - 4 horas/aula semanais (108 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
• Selecionar e utilizar instrumentos de cálculo, representar dados, fazer estimativas, elaborar
hipóteses e interpretar resultados;
• Compreender o conhecimento tecnológico como resultado de uma construção humana,
inserido em um processo histórico e social;
• Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas relações com a
ciência, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus impactos na
vida social.
.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1º bimestre
• Identificar e representar conjuntos por meio de intervalos;
• Reconhecer e identificar os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais e suas propriedades;
• Representar números e intervalos reais na reta numérica;
• Relacionar o conhecimento acerca de conjuntos numéricos a outras áreas do
conhecimento;
• Reconhecer relações entre grandezas variáveis dadas por gráficos, tabelas e fórmulas;
• Desenvolver e conhecer o conceito de função;
• Analisar e determinar o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função;
• Reconhecer função inversa e composta;
• Resolver problemas que envolvam o conceito de função afim relacionando-a a outras áreas;
• Caracterização da função afim, reconhecendo a taxa de variação e coeficiente linear;
• Construir, ler e interpretar gráficos de função afim;
• Determinar o zero da função afim com base no gráfico e na representação algébrica;
• Relacionar função linear com proporcinalidade.
2º bimestre
• Resolver inequações do primeiro grau e situações problema envolvendo esse tipo de
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inequação;
• Construir, ler e interpretar gráficos de função quadrática;
• Caracterização da função quadrática com a segunda variação da imagem constante;
• Determinar o valor de máximo ou de mínimo de função quadrática com base no gráfico e na
representação algébrica;
• Resolver problemas que envolvam o conceito de função quadrática relacionando-a a outras
áreas;
• Resolver inequações do segundo grau e situações problema envolvendo esse tipo de
inequação;
• Determinar o zero da função quadrática com base no gráfico e na representação algébrica;
• Definir parábola;
• Compreender o conceito de módulo e reconhecer uma função modular;
• Construir e interpretar gráficos de uma função modular.
• 3º bimestre
• Aprofundar os conhecimentos sobre potência;
• Analisar, interpretar e construir gráficos de função exponencial;
• Compreender o conceito de função exponencial;
• Reconhecer e resolver equações e inequações exponenciais e situações problema
envolvendo esses tipos de equações e inequações;
• Resolver problemas que envolvam o conceito de função exponencial relacionando-a a
outras áreas.
4º bimestre
• Compreender o conceito de logaritmo e aplicar as propriedades na realização de cálculos;
• Utilizar adequadamente a fórmula de mudança de base;
• Analisar, interpretar e construir gráficos de função logarítmica;
• Resolver equações e inequações logarítmicas e situações problema envolvendo esses tipos
de equações e inequações;
• Resolver problemas que envolvam o conceito de função logarítmica relacionando-a a
outras áreas.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I
• A linguagem das funções
Sistemas de coordenadas, conceito de função,
estudo do sinal de uma função;
análise gráfica.
• Composição e inversão de funções:
Função real de variável real,
raiz de uma função,
variação, composição e inversão de uma função.
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• Função Afim:
Conceituação, gráfico, função definida por mais de uma sentença,
variação de sinal,
inequação.
Unidade II
• Função Quadrática
Conceituação, gráfico, função definida por mais de uma sentença,
variação de sinal,
inequação.
Função Modular:
Distância entre dois pontos do eixo real,
módulo de um número real
função modular
Unidade III
• Função Exponencial
Potenciação e radiciação em reais,
função exponencial,
equação e inequação exponencial.
Unidade IV
• Função Logarítmica:
Os fundamentos dos logaritmos,
conceito propriedades dos logaritmos,
função logarítmicas,
equação e inequação logarítmicas.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Aulas teóricas (expositivas)
• Trabalho em grupo com discussão de textos
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Textos variados
• Quadro de giz
• Equipamento de multimídia
• Utilização de tecnologias da informação (calculadora gráfica, computdores, quadro
interativo)
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
Relatórios das atividades práticas
Atividades lúdicas
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Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
• Sugerida: PAIVA, Manoel. Matemática. Volume único. Ed. Moderna, 2005
• IEZZI, Gelson; DOLCE, Oswaldo; DEGENSZAJN, Roberto Périgo. Matemática. Volume
único. Ed. Atual, 2007
• DANTE, Luiz Roberto. Matemática. Contexto e Aplicações. Volume único. Ed. Ática, 2008
• BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Azenha;
Matemática. Fazendo a diferença. Ed. FTD, 2006

OLIVARES,

Ayrton.

DISCIPLINA: Produção Animal I
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º ano - 4 horas/aula semanais (108 horas/aula/ano)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
• Proporcionar ao aluno o conhecimento de técnicas e sistemas adequados de criação de
peixes, coelhos e abelhas assim como planejar, instalar, manejar, produzir e comercializar os
produtos pertinentes a cada criação.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conhecer os sistemas de criação.
• Avaliar as vantagens e desvantagens dos sistemas de reprodução natural e artificial para
peixes e coelhos;
• Caracterizar as técnicas e os tipos de preparo da produção à indústria.
• Planejar avaliar e monitorar o processso de conservação e armazenagem das matérias
primas.
• Cumprir as legislações pertinentes.
• Definir procedimentos de controle da produção.
• Monitorar e avaliar o emprego de métodos e técnicas de controle produtivo, técnico e
econômico
• Atestar a qualidade de produtos agropecuários;
• Preparar ração balanceada para animais de pequeno, médio e grande porte, considerando
as exigências nutricionais e a composição bromatológica dos alimentos;
• Executa ações de sanitização de instalações zootécnicas e agroindústrias;
• Realiza o manejo racional de animais domésticos e silvestres;
• Aplica vacinas e medicamentos veterinários;
• Age segundo procedimentos de bioseguridade;
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• Utiliza corretamente equipamentos zootécnicos, agrícolas e agroindustriais;
• Identificar as raças das abelhas e as castas,
• Utilizar os apetrechos apícolas,
• Dominar técnicas para instalação de um apiário,
• Abrir colméias e manejar, assimilar os métodos de captura de enxames localizados,
voadores e através de caixa de isca.
• Dominar as técnicas de controle das colméias, fazer apicultura migratória,
• Utilizar recursos para melhorar a produtividade das colméias,
• Manipular os produtos apícolas de acordo com as necessidades do mercado e combater as
principais doenças.
• Administrar uma cunicultura;
• Elaborar e executar um projeto de cunicultura de pequeno porte,
• Conhecer as condições ideais de conservação para comercialização da carne,reconhecer
quando um animal está doente;
• Identificar,através de caracteres morfológicos algumas raças;
• Alimentar corretamente os animais, conforme sua faixa etária,
• Manejar os animais de forma a otimizar o aproveitamento dos cios, identificar defeitos no
exterior do animal, determinar o melhor momento para o abate;
• Reconhecer o cio das coelhas,manipular adequadamente os animais quanto de forma a
evitar acidentes tanto com os animais quanto o tratador,
• Utilizar as diferentes técnicas de abate, retirar a pele do animal, eviscerar corretamente o
animal, separar a carcaça em pedaços,embalar a carcaça para comercializar ,curtir pés,
pele, rabo.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
• INTRODUÇÃO À APICULTURA: Definição, importância e histórico; Biologia da abelha;
Classificação Zoológica; Principais raças; Colônia de abelhas; Noções de morfologia e de
anatomia da abelha; Material apícola, colméias, acessórios e núcleos; Apetrechos,
ferramentas e indumentárias; localização; Manejo apícola; União de famílias e localização da
rainha; Medidas de controle a famílias fugidias; Enxameadeiras, pilhadeiras, órfã e
zanganeiras; Transporte de colméias e alimentação artificial; Produtos das abelhas e seus
aproveitamentos pelo homem; Principais moléstias e inimigos, doenças, pássaros, aranhas,
formigas e vários outros insetos.
• INTRODUÇÃO A CUNICULTURA: Origem geográfica. Histórico da criação. Características
morfológicas, classificação zoológica. Principais raças. Instalações – tipos de equipamentos.
Higienização das instalações. Alimentação e alimentos: Nutrição de coelhos,tipos de
alimentos, a ração e o arraçoamento, suplementação, exigências nutricionais. Reprodução –
reconhecimento do cio,identificar macho e fêmea, como ocorre a ovulação, manejo da
cobertura,monta forçada, a gestação, o nascimento, manejo de filhotes, o aleitamento, o
desmame. A criação – planejamento da criação. O abate. Procedimentos para o abate.
Formas de abates. Processamento da carcaça. Doenças. Saúde e doença. Principais
doenças. Profilaxia de doenças
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Aulas práticas (campo e laboratório)
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5. MATERIAL DIDÁTICO
• Data Show
• Lousa Digital
• Textos científicos
• Livros didáticos
• Modelos operacionais
• Quadro de giz
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
• Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta constituindo 60% da nota
final
• Relatórios das atividades prática, trabalhos, exercícios individuais e em grupo, testes
teóricos e práticos de verificação de aprendizagem, de acordo com o assunto abordado
constituindo 30% da nota final
• Assiduidade e participação ativa nas atividades propostas constituindo 10% da nota final
7. BIBLIOGRAFIA
Sugerida:
• VIEIRA, MÁRCIO INFANTE. Produção de coelhos: Caseira, comercial, industrial. 10. ed.
São Paulo: Nobel, 1984. 368p.

DISCIPLINA: Produção Vegetal I
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º ano - 2 horas/aula semanais (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
• Conhecer os procedimentos técnicos para planejar e produzir mudas de espécies
olerícolas, ornamentais, florestais nativas e exóticas e frutíferas, de importância econômica
na região e planejar um projeto paisagístico levando em conta aspectos sociais, culturais,
morfológicos, climáticos e, sobretudo, enfatizando a necessidade de preservação dos
ecossistemas, assim como, capacitar os alunos a manejarem os elementos que compõem a
morfologia da paisagem na concepção do projeto paisagístico, a partir do controle das
variantes urbanísticas, sociais e biofísicas existentes no local.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conceituar economicamente a atividade de produção de mudas;
• Conceituar viveiros de produção de mudas;
• Citar os tipos de viveiros quanto à sua durabilidade;
• Descrever o contexto econômico e técnico para selecionar viveiros de produção de mudas
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quanto a sua durabilidade;
• Citar os tipos de viveiros quanto a tecnologia de produção de mudas;
• Citar as principais instalações de um viveiro de produção de mudas;
• Descrever a finalidade de cada instalação;
• Descrever a localização de depósitos de agroquímicos e justifica-la;
• Identificar as instalações do viveiro do Campus
• Citar os equipamentos utilizados em um viveiro;
• Descrever a utilidade de cada equipamento citado;
• Identificar os equipamentos do viveiro do Campus;
• Citar as ferramentas e outros apetrechos utilizados nas operações de
produção de mudas;
• Identificar as ferramentas e outros apetrechos utilizados no viveiro do Campus;
• Descrever a utilidade de cada equipamento e apetrecho identificado;
• Citar os cuidados que se deve ter durante a utilização de instalações, equipamentos,
ferramentas e outros apetrechos do viveiro, para se prevenir acidentes de trabalho;
• Identificar os recipientes de produção de mudas utilizados no viveiro do Campus;
• Citar e conceituar as vantagens do uso de recipientes para a produção de mudas;
• Citar os fatores a serem considerados, na seleção de recipientes pelo tipo;
• Citar os fatores a serem considerados, na seleção de recipientes pelo tamanho;
• Conceituar substrato;
• Citar as características ideais de um substrato;
• Citar materiais que podem compor um substrato, descrevendo suas funções na mistura;
• Conceituar traço do substrato;
• Selecionar o traço de um substrato levando em consideração o tipo de muda que se
pretende produzir;
• Dado um traço de substrato, calcular a quantidade de cada componente para se preparar
um volume necessário de substrato;
• Preparar substrato conhecendo o traço e os componentes a serem utilizados;
• Capacitar o educando de forma que no final do período letivo ele tenha desenvolvido as
capacidades concernentes a:
• Compreensão, interpretação, e formulação de intervenções próprias da atividade
profissional do técnico agrícola como agente modificador e organizador de paisagens;
• Desenvolvimento de planejamentos paisagísticos, levando em conta o caráter
multidisciplinar da disciplina e os múltiplos aspectos concorrentes no processo de elaboração
do projeto;
• Compreensão dos conceitos de paisagem natural e paisagem urbana considerando a
sustentabilidade;
• Realização das etapas principais do processo de desenvolvimento do projeto paisagístico:
análise e diagnóstico; diretrizes e programa de necessidades; zoneamento e estudos
preliminares e anteprojeto.
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3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
PRODUÇÂO DE MUDAS
• INTRODUÇÃO
− Conceitos;
− Importância da atividade;
− Relação com outras disciplinas.
• VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS
− Conceitos;
− Tipos de viveiros;
− Localização dos viveiros;
− Instalações, equipamentos, ferramentas e outros apetrechos utilizados na produção de
mudas.
• SUBSTRATO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS
− Conceitos;
− Qualidades do substrato;
− Composição e traço;
− Adubação;
− Seleção de substrato.
• PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES OLERÍCOLAS, ORNAMENTAIS, FRUTÍFERAS E
FLORESTAIS
− Material propagativo e métodos;
− Seleção do recipiente;
− Seleção do substrato;
− Calculo das necessidades de insumos;
− Tratos culturais nas mudas;
− Qualidades das mudas
− Sanidade das mudas
• LEGISLAÇÃO SOBRE PRODUÇÃO DE MUDAS
PAISAGISMO
• INTRODUÇÃO
− Paisagem e Paisagismo: conceitos e fundamentos.
− O Jardim como visão idealizada da natureza.
− Panorama histórico do paisagismo: estilos de jardins.
− A escala de abrangência do Paisagismo hoje: tendências contemporâneas.
− O profissional Paisagista.
• ELEMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO MORFOLÓGICA DO PAISAGISMO
− Princípios de estética aplicados ao Paisagismo.
− Elementos utilizados no Paisagismo:
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− Naturais: A vegetação no paisagismo - estudo da vegetação arbórea, arbustiva e herbácea,
enfatizando seus aspectos plásticos e potencialidades paisagísticas.
− Elementos arquitetônicos utilizados na composição da paisagem.
− Arborização urbana: critérios para seleção, plantio e manejo das espécies.
− Noções sobre equipamentos, materiais e técnicas utilizadas no paisagismo.
• PROJETO PAISAGÍSTICO: PLANEJAMENTO E COMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA
− Fundamentos básicos: proporção, escalas, texturas e percursos.
− Metodologia de Projeto: coleta de dados em campo, análise e diagnóstico, definição de
diretrizes e de programa de necessidades, elaboração de zoneamento, estudo preliminar e
anteprojeto.
− Formas de apresentação e expressão gráfica do projeto.
− Viabilidade técnica do projeto.
− Implantação, manutenção e reforma de jardins.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Aulas práticas (campo e laboratório)
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Data Show
• Lousa Digital
• Textos científicos
• Livros didáticos
• Modelos operacionais
• Quadro de giz
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
Relatórios das atividades práticas
Seminários
Assiduidade e participação ativa nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
Sugerida:
• LIRA FILHO, J.A.; PAIVA, H.N.; GONÇALVES, W. Paisagismo: Princípios básicos.
Viçosa: Aprenda Fácil, 2001. 163 p.
• LIRA FILHO, J.A. Paisagismo: Elaboração de Projetos de Jardins. 1. ed. Viçosa-MG:
Aprenda Fácil, 2003. v. 1. 228 p.
• LORENZI, H.; SOUZA, H.M. Plantas Ornamentais no Brasil: Arbustivas, herbáceas e
trepadeiras. 3a. edição. Nova Odessa – SP: Instituto Plantarum. 2001,1120 pp.
• WENDLING, Ivar; GATTO, Alcides. Vol. 1: Planejamento e Instalação de Viveiros.
Editora Aprenda Fácil, 2001
• PAIVA, Haroldo Nogueira de; GONÇALVES, Wantuelfer. Produção de Mudas. Editora
Aprenda Fácil, 2001
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DISCIPLINA: Química I
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
ANO E CARGA HORÁRIA: 1º ano - 2 horas/aulas semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Permitir ao aluno, de forma contextualizada, a compreensão dos conteúdos básicos na área
da Química.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Preparar o aluno para que ele compreenda e faça uso das informações químicas básicas
necessárias para sua participação efetiva na sociedade tecnológica em que vive.
• Desenvolver nos alunos a reflexão sobre os fenômenos químicos que ocorrem no seu
cotidiano.
• Preparar o aluno para que ele interprete e compreenda as informações químicas
transmitidas pelos meios de comunicação.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I – Estudo da matéria
• Características da matéria e suas transformações;
• Energia e transformações da matéria;
• Grandezas e unidades de medida – massa, volume, temperatura, densidade; pressão,
solubilidade, precisão, exatidão e algarismos significativos;
• Transformações químicas e transformações físicas;
• Mudanças de estados físicos da matéria;
• Curvas de aquecimento e resfriamento;
• Conceito de azeótropo e eutético;
• Sistemas, substâncias puras e misturas;
• Separação de misturas.
Unidade II – Estudo do átomo
• Introdução ao estudo do átomo: conceito de átomo;
• Desenvolvimento dos modelos atômicos;
• Conceitos fundamentais: nº atômico, nº de massa, isótopos, massa atômica, elemento
químico, conceito, formação e classificação de íons, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos;
• Estudo da eletrosfera com Teoria de Bohr, número quântico principal e número quântico
azimutal;
• Estudo da eletrosfera: subníveis de energia e suas identificações, teoria de Pauling e sua
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tabela de distribuição eletrônica, distribuição eletrônica em átomos e íons.
Unidade III – Estudo da Tabela periódica
• Princípio da construção e histórico;
• Classificação periódica moderna;
• Classificação IUPAC;
• Propriedades periódicas dos elementos e aplicação;
Unidade IV – Ligações Químicas
• Introdução ao estudo das ligações químicas;
• Ligações interatômicas: ligações iônicas e suas características, ligações covalentes e suas
características, ligações metálicas e suas características;
• Geometria molecular;
• Polaridade das ligações;
• Polaridade das moléculas;
• Forças intermoleculares.
Unidade V – Funções Inorgânicas
• Estudo do número de oxidação e processos de oxirredução;
• Reações químicas: metátese, decomposição, síntese e oxirredução;
• Balanceamento de equações químicas;
• Ácidos de Arrhenius: conceito, classificação, nomenclatura oficial IUPAC;
• Hidróxidos: conceito, classificação; óxidos: conceito, classificação, nomenclatura oficial
IUPAC. Estudo das reações de neutralização: conceito, classificação e consequência;
• Estudo dos sais: conceito, classificação, nomenclatura oficial IUPAC e
formulação.
Unidade VI – Relações Numéricas
• Massa atômica;
• Massa molecular;
• Princípio de Avogadro;
• Quantidade de matéria;
• Relação entre mol e massa molar;
• Constante de Avogadro e quantidade de partículas
Unidade VII – Estudo dos gases
• Teoria cinética dos gases;
• Gases ideais ou perfeitos;
• Gases reais;
• Volume molar e hipótese de Avogadro;
• Leis de Boyler, Charles e Gay Lussac;
• Equação de estado dos gases;
Misturas de gases, pressão parcial, volume.
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Unidade VIII – Estequiometria
• Fórmula percentual ou composição centesimal, mínima ou empírica;
• Relação entre grandezas;
• Proporção entre número de partículas/moléculas;
• Proporção entre massas;
• Proporção entre volumes de gases;
• Rendimento das reações;
• Reagentes em excesso e limitante;
• Pureza de reagentes.
Unidade IX – Soluções
• Conceito;
• Tipos de Soluções;
• Unidades de Concentração;
• Calor de dissolução;
• Fatores que alteram a solubilidade;
• Lei de Raoult e Lei de Dalton.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Aulas práticas (Laboratório)
5. MATERIAL DIDÁTICO
Textos científicos
Livros didáticos
Modelos operacionais
Quadro de giz
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
Assiduidade e participação ativa nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
BRADY, Joel W.; RUSSELL, John W.; HOLUM, John R. Química: a Matéria e Suas
Transformações, vol.1, 3ª edição, Rio de Janeiro: LTC , 2006.
Martha Reis Marques da: completamente química: química geral/Martha Reis; ilustração de
Marcos Marques da Fonseca – São Paulo : FDT, 2001 – coleção completamente química,
ciência, tecnologia e sociedade.

DISCIPLINA: Sociologia I
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
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REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º ano - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVOS GERAIS:
Permitir aos alunos uma melhor compreensão da realidade, a partir de conceitos
sociológicos, levando-os a reflexões críticas sobre processos e relações sociais em que
estão inseridos.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Promover a interdisciplinaridade entre as diversas áreas das ciências humanas.
• Instigar a reflexão crítica sobre situações cotidianas.
• Estimular a produção de textos.
• Criar argumentos substanciais, a partir do questionamento de falas do senso
comum.
• Incentivar o trabalho em equipe e a responsabilidade social.
• Desenvolver propostas de intervenção social a partir das necessidades locais.
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- A sociedade como objeto
• Apresentação: por que estudar sociologia?
• Como nos tornamos humanos? As particularidades das sociedades humanas
• História da Sociologia: quando, como e porque a sociedade passa a ser objeto de análise?
• O surgimento do capitalismo
• Revolução industrial e revoluções burguesas
• Os conflitos das sociedades burguesas
- A Sociologia como ciência
• Explicações sobre a vida social: darwinismo social e organicismo.
• Explicações sobre a vida social: evolucionismo e positivismo
• A sociologia de Durkheim: o que é fato social
• As características dos fatos sociais
• A consciência social e a objetividade do fato social.
• O trabalho na sociedade capitalista.
• Crítica ao capitalismo.
• Marx e a história de exploração do homem
• A sociologia alemã de Weber: o sentido da ação
• A ética protestante e o espírito do capitalismo
- A contribuição da Antropologia nos estudos da sociedade
• Surgimento histórico da antropologia: a dominação imperialista
• O que é cultura?
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• O etnocentrismo
• Relativismo cultural
• A complexa questão da identidade
• O “choque de civilizações”: oriente/ocidente
Dilemas e desafios sociológicos do século XX e XXI
• A sociedade se agita o mundo pós-guerra
• Direitos civis e sociais: uma reivindicação que mudou a história
• Identidade, igualdade e diferença
• Movimentos sociais: feminismo
• Movimentos sociais: negros;
• Movimentos sociais: homossexuais.
• Movimentos fundamentalistas: neonazistas, fundamentalistas islâmicos.
• A sociedade globalizada e os desafios da sociologia do século XXI
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Aulas teóricas (expositivas)
• Trabalho em grupo com discussão de textos
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Textos variados
• Quadro de giz
• Equipamento de multimídia
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
Seminários
Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
Costa, Cristina. Sociologia- Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: FTD, 2008.
Oliveira, Pérsio Santos. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 2007.
Laraia, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar
Editor, 2008.
Dimenstein, Gilberto. 10 lições de filosofia para um Brasil cidadão. São Paulo: FTD, 2008.
Cordi, Cassiano. Para filosofar. São Paulo: Scipione, 2000.

DISCIPLINA: Agricultura Geral
CURSO: Técnico em Agropecuária
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MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano, 2 horas/aula semanais (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
 OBJETIVO GERAL
◦ Capacitar os futuros Técnicos Agrícolas para: avaliar a disponibilidade de nutrientes
no solo, sua exigência pelas culturas e estabelecer recomendações de adubação
corretiva do solo quando necessário; reconhecer as principais pragas, plantas
daninhas e doenças dos principais cultivos da região; utilizar métodos alternativos de
controle de pragas, doenças e plantas daninhas, assim como produtos
fitossanitários, contemplando aspectos de defesa vegetal, desenvolvimento e
características dos herbicidas, fungicidas e inseticidas, uso correto e seguro destes
produtos e as principais tecnologias de aplicação. Desta forma, o educando ao final
da disciplina deve ser capaz planejar a nutrição das plantas e de elaborar
receituários agronômicos, visando o reduzir o impacto aos organismos benéficos e
ao meio ambiente.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conhecer e diferenciar os nutrientes essenciais às plantas;
 Identificar as principais reações do solo e indicar sua correção quando necessário;
 Avaliando a disponibilidade de nutrientes no solo e sua exigência pelas culturas;
 Estabelecer recomendações de adubação mineral e orgânica;
 Indicar tipos e formulações adequados de fertilizantes;
 Reconhecer as principais pragas e inimigos naturais de culturas agrícolas;
 Reconhecer as principais doenças de culturas agrícolas;
 Reconhecer as principais plantas daninhas que afetam a produtividade das culturas
agrícolas;
 Conhecer as formas de manejo de pragas, doenças e plantas daninhas;
 Fornecer subsídios para que o educando possa atuar ativamente na análise e seleção
de métodos de controle de pragas, doenças e plantas invasoras, buscando sempre a
utilização correta dos sistemas e métodos disponíveis, de forma que sejam
economicamente viáveis e causem menor dano ao meio ambiente.
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I – Fertilidade do solo
 INTRODUÇÃO
 Importância da fertilidade do solo.
 Leis da fertilidade do solo.
◦ AVALIAÇÃO DA FERTIDADE DO SOLO
 Amostragem do solo.
 Elementos essenciais a plantas.
 Matéria orgânica do solo.
 MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO
 Adubação verde.
 Adubação orgânica e mineral.
 Fixação biológica do nitrogênio.
 Acidez em solos agrícolas.
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 Cálculo de calagem.
 Cálculo de adubação mineral e orgânica.
Unidade I – Fitossanidade
 INTRODUÇÃO:
 Fatores que afetam a produtividade das culturas.
 Importância do Manejo Integrado de Pragas, Doenças e Plantas Invasoras.
 PRAGAS AGRÍCOLAS:
 Introdução à entomologia agrícola: entomologia econômica.
 Manejo Integrado das principais pragas agrícolas.
 Métodos de controle de pragas.
 Importância do uso consciente de produtos fitossanitários.
 Controle químico: parâmetros toxicológicos e formulações.
 Classificação e características dos principais grupos inseticidas.
 Mecanismos de ação de inseticidas.
 Limitações do uso de inseticidas.
 Uso de equipamentos de proteção individual e cuidados no manuseio e descarte de
embalagens.
 PLANTAS DANINHAS/ERVAS EXPONTÂNEAS:
 Introdução ao estudo de plantas daninhas: conceitos, características e importância.
 Identificação de plantas daninhas.
 Métodos de controle de plantas daninhas.
 Herbicidas: classificação e mecanismos de ação.
 Herbicidas: formulações, misturas e tecnologia de aplicação de herbicidas.
 DOENÇAS DE PLANTAS:
 Introdução à fitopatologia: conceitos básicos.
 Etiologia: o estudo das causas.
 Principais doenças de importância agrícola.
 Aspectos epidemiológicos do controle de doenças.
 Controle de doenças de plantas.
 RECEITUÁRIO AGRONÔMICO:
 Receituário agronômico e deontologia.
 Confecção de receita e utilização de programas agronômicos.

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
◦ Aulas teóricas (expositivas)
◦ Aulas práticas (campo e laboratório)
 MATERIAL DIDÁTICO
◦ Data Show
◦ Lousa Digital
◦ Textos científicos
◦ Livros didáticos
◦ Modelos operacionais
◦ Quadro de giz
 CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
◦ Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
◦ Relatórios das atividades práticas
◦ Seminários

87

◦
◦

Atividades lúdicas
Assiduidade e participação ativa nas atividades propostas

 BIBLIOGRAFIA
Sugerida:
 RESENDE, M.; CURI, N.; REZENDE, S.B. & CORRÊA, G.F. Pedologia; base para
distinção de ambientes. 4a ed. Viçosa, NEPUT, 2002. 338 p.
 LOPES, A.S.; GUIMARÃES, P.G. (coord). Recomendações para o uso de
corretivos e fertilizantes em Minas Gerais; 5ª aproximação, Lavras, CFSEMG –
Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, 1989. 176p.
 ALMEIDA, D.L. et al. Manual de adubação para o Estado do Rio de Janeiro.
Itaguaí: Editora Universidade Rural, 1988. 179p. (Série Ciências Agrárias, 2).
 LEPSCH, I.F. Formação e Conservação dos Solos. São Paulo: Oficina de Textos.
2002. 178p.
 CAMPANHOLA, C.; BETTIOL, W. Métodos Alternativos de Controle
Fitossanitário. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2003. 279p.
 GALLO, D. et. al. Entomologia agrícola. Piracicaba: FEALQ, 2002. v.10., 920p.
 KIMATI, H. et al. Manual de fitopatologia: doenças das plantas cultivadas. 4. ed.
São Paulo. Agronômica Ceres, 2005. v.2., 663p.
 LORENZI, H. Manual de identificação e controle de plantas daninhas: plantio
direto e convencional. 6. ed. Nova Odessa: Plantarum, 2006. 339 p.
 LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas,
tóxicas e medicinais. 4. Ed., Nova Odessa, SP, Plantarum, 2008. 672p.
SILVA, A.A.; SILVA, J.F. Tópicos em manejo de plantas daninhas. Viçosa, MG:
Universidade Federal de Viçosa, 2006. 318p

DISCIPLINA: Biologia II
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano - 2 horas /aula semanais (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
- Conhecer e comparar as teorias sobre a origem da vida na Terra.
- Caracterizar e diferenciar células procariotas e eucariotas (vegetais e animais).
- Compreender as estruturas celulares e suas funções.
- Valorizar o estudo dos processos energéticos celulares e reconhecer as relações de
interdependência entre os seres vivos e a composição físico-química do ambiente.
- Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação
usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas,
relações matemáticas ou linguagem simbólica.
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- Visualizar os mecanismos da divisão celular e diferenciar meiose e mitose.
- Reconhecer mecanismos de transmissão de genes e prever ou explicar a manifestação de
características dos seres vivos.
- Observar as formas com que um gene pode se expressar.
- Relacionar os conceitos aprendidos com a realidade cotidiana.
- Discutir as teorias evolutivas anteriores à atual.
- Compreender os mecanismos evolutivos em uma população.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Avaliar as teorias abiogênese e biogênese e reconhecer o debate de ideias como essas
para o desenvolvimento da cultura humana.
- Comparar as hipóteses heterotróficas e autotróficas para a origem da vida e justificar a
tendência atual de aceitar a hipótese autotrófica.
- Conhecer a ideia central da hipótese endossimbiótica para a origem da célula eucariótica e
reconhecer a importância do aparecimento deste tipo de célula e a multicelularidade.
- Compreender que os seres vivos são constituídos por átomos de vários elementos
químicos, organizados em diversos tipos de substâncias orgânicas, principalmente
carboidratos, lipídios,
proteínas e ácidos nucléicos.
- Reconhecer as principais características químicas das substâncias orgânicas e suas
funções gerais nos seres vivos.
- Relacionar as principais diferenças estruturais entre células procarióticas e eucarióticas e
identificar os grupos de seres vivos em que cada tipo de célula ocorre.
- Identificar a composição molecular básica da membrana plasmática, compreender o modelo
do mosaico-fluido que explica sua estrutura e propriedades e reconhecer as principais
funções exercidas pela membrana.
- Conceituar metabolismo e reconhecer que moléculas orgânicas são ricas em energia a ser
utilizada na respiração celular e/ou na fermentação.
- Conceituar respiração celular e fermentação, diferenciar os dois processos e reconhecer as
equações químicas gerais referentes a esses processos,
- Exemplificar empregos tecnológicos da fermentação.
- Conhecer e compreender as principais etapas da fotossíntese e sua importância para os
seres vivos, identificando os locais da célula onde ocorrem.
- Reconhecer o núcleo, suas estruturas e sua função como centro de controle das atividades
celulares.
- Compreender o ciclo celular e diferenciar as divisões celulares, mitose e meiose.
- Compreender o processo de formação dos gametas e de fecundação.
- Reconhecer a estrutura dos genes e se expressam nas células.
- Conhecer os princípios básicos da manipulação genética e algumas de suas aplicações.
- Contemplar do trabalho de Mendel para contextualizar o estudo atual da genética.
- Inferir a descendência de determinados cruzamentos com base nos diferentes tipos de
heranças genéticas existentes.
- Conhecer e compreender os aspectos principais das teorias de Lamarck e de Darwin para a
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evolução biológica.
- Reconhecer que a mutação e a recombinação gênicas são os principais fatores
responsáveis pela variabilidade dos seres vivos, sobre a qual atua a seleção natural.
- Explicar, em linhas gerais, o processo de formação de novas espécies e compreender a
importância do isolamento reprodutivo no processo de especiação.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
- História da origem da vida na Terra.
- Composição química das células. Água e compostos orgânicos (carboidratos, lipídios e
proteínas).
- Célula bacteriana (procarioto), componentes e funções.
- Célula animal (eucarioto), componentes e funções.
- Célula vegetal (eucarioto), componentes e funções
- Processos metabólicos. A base da energia celular. Obtenção de energia. Fotossíntese.
Respiração celular (aeróbica e anaeróbica). Fermentação.
- Cromossomos. Estrutura dos ácidos nucléicos. Replicação do DNA e Transcrição.
- Código genético. Expressão gênica. Síntese de proteínas.
- Divisão celular. Fases da mitose. Fases da meiose. Produção de gametas.
- Biotecnologia.
- Probabilidade de eventos.
- Bases da hereditariedade, os experimentos de Mendel.
- Primeira lei de Mendel. Variações do monoibridismo (co-dominância, ausência de
dominância, pleiotropia, polialelia).
- Sistemas sanguíneos, Rh e ABO.
- Segunda lei de Mendel.
- Genética pós Mendel. Interações gênicas, ligação gênica e permutação. Sexo e herança.
- Evolução, conceitos e evidências. Idéias evolucionistas.
- Teoria moderna da evolução. Especiação e genética de populações.
- Origem das espécies e dos grandes grupos de seres vivos. Processos de especiação.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Trabalho em grupo com discussão de textos
Aulas práticas com apresentação de relatórios (laboratório)
5. MATERIAL DIDÁTICO
Textos variados
Quadro
Equipamento de multimídia
Material de prática.
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta.
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Relatórios das atividades práticas.
Seminários.
Atividades lúdicas
Avaliação formativa com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas.
7. BIBLIOGRAFIA
Amabis, J.M.; Martho, G.R. Biologia (coleção). 2 e 3 ª Ed. São Paulo: Moderna. 2010.
Favaretto, J.A. Biologia: volume único 1ª Ed São Paulo: Moderna. 2005.
Laurence, J. Biologia: ensino médio, volume único 1ª Ed. São Paulo: Nova geração.
2005.
Linhares, S.; Gewandsznajder, F. Biologia Hoje (coleção). 2 e 3 ª Ed. São Paulo: Ática.
2010.

DISCIPLINA: Extensão Rural e Associativismo
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano - 2 horas/aula semanais (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
• Propiciar aos alunos conhecimentos básicos sobre a realidade rural, agrícola e agrária
brasileira e o papel histórico, desafio e tendências da extensão rural neste processo,
proporcionando condições para que possam atuar de forma adequada, crítica e criativa na
promoção do desenvolvimento rural.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Propiciar o estudo da estrutura e dinâmica da agricultura e do rural brasileiro;
• Oportunizar o conhecimento do papel histórico desempenhado pela extensão rural no
desenvolvimento agrícola e os desafios do sistema brasileiro de extensão rural na
perspectiva do desenvolvimento rural;
• Estudar processos de organização rural (associativismo, cooperativismo, conselhos etc.)
enquanto estratégias de fortalecimento político e econômico dos agricultores;
• Analisar das principais abordagens teóricas e metodológicas que orientam a prática da
extensão rural;
• Estimular os estudantes a desenvolverem habilidades necessárias à utilização adequada
as técnicas extensionistas na atualização do produtor rural, em face dos avanços e
mudanças tecnológicas.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
3.1. Realidade Rural Brasileira
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• Agricultura familiar
− O que é agricultura familiar: história e definição
− Agricultura familiar e a dinâmica da inovação tecnológica
− Agricultura familiar versus agricultura patronal
• Reforma Agrária
− Agricultura familiar e reforma agrária: abordagem social.
− Agricultura familiar e reforma agrária: abordagem de desenvolvimento.
− Agricultura familiar e reforma agrária: abordagem política
3.2. Introdução a Extensão Rural.
• Percurso da extensão rural no Brasil e papel desempenhado ao longo da história
− Extensão rural: da criação à expansão.
− Nacionalização da extensão rural.
− Modernização agrícola e o papel da extensão.
− A crise da extensão rural:
- contradições do desenvolvimento agrícola,
- crise agrícola e crítica ao papel desempenhado pela extensão
- reflexos da reforma neoliberal na extensão,
• Abordagens teórico-metodológicas da extensão
− Abordagem difusionista.
− Abordagem participativa.
− Abordagem sistêmica.
3.3. Estratégias de Transformação da Realidade Rural
• Estudos sobre desenvolvimento rural
− Do desenvolvimento agrícola ao desenvolvimento rural
− Novo rural: o rural não é mais só agrícola – a pluriatividade.
− Multifuncionalidade: outras funções da agricultura além da produção de alimentos e
matérias-primas.
− Desenvolvimento territorial
• A Extensão Rural no Contexto da Política Agrícola
− Políticas agrícolas e de desenvolvimento rural
− A nova política brasileira de assistência técnica e extensão rural.
3.4. Metodologia e planejamento do trabalho em extensão rural
− Oficinas e métodos de moderação (método ZOPP e outros).
− Diagnósticos: diagnóstico rural participativo, diagnóstico DRP,)
− Unidades de referência
− Dias de campo
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Aulas teóricas (expositivas)
• Aulas práticas (Visitas a unidades de produção familiar e assentamentos de reforma
agrária).
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Data Show
• Lousa Digital
• Textos científicos
• Livros didáticos
• DVD
• Quadro de giz
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
• Prova com questões objetivas e discursivas valendo entre 60 e 70% da nota; avaliação das
apresentações dos seminários e de relatórios sobre os mesmos elaborados pelos alunos que
não apresentaram seminário valendo entre 20 e 30% da nota final; 10% da nota pela
participação.
7. BIBLIOGRAFIA
• FONSECA, M. T. L. A Extensão Rural no Brasil, um projeto educativo para o capital. São
Paulo: Loyola. 191p. 1985.
• FREIRE, P. Extensão ou Comunicação? 10. Ed. SP.: Paz e Terra. 93p. 1988. Disponível
21/09/2011: http://www.bonato.kit.net/Extensao_ou_Comunicacao.pdf.
• GUIJT, I. Monitoramento participativo: conceitos e ferramentas práticas para a agricultura
sustentável. Rio de Janeiro: AS-PTA. 143p. 1999.
• ABRAMOVAY, R. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo: Hucitec,
Campinas: Editora da UNICAMP. 275p. 1992.

DISCIPLINA: Educação Física II
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano - 2 horas/aula semanais (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018

PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
1. Interagir os conhecimentos básicos da Educação Física e dos esportes com as demais
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áreas de conhecimento escolar;
2. Desenvolver e aprimorar o caráter moral, cívico, e físico social em consonância com o
desenvolvimento das habilidades motoras e força física, fatores básicos da educação;
3. Conscientização corporal através das atividades da Educação Física e dos esportes,
contribuindo desta forma para transformação social;
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4. Transportar as experiências vividas no currículo da escola, para o processo de
sociabilização no decorrer da vida;
5. Adicionar conhecimentos dos fundamentos básicos, das técnicas e das regras dos
desportos estudados e desenvolvidos em cada unidade;
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I
Fundamentos do Voleibol: toque de frente, lateral e de costas; manchete frontal e lateral;
saque por baixo, saque tipo tênis (por cima); bloqueio simples, duplo e triplo; cortada de
ponta, (posição 6) meio (posição 3) e saída de rede (posição 2); noções básicas sobre as
regras do jogo; treinamento em quadra curta (mini voleibol); prática de jogo.
Unidade II
Sistemas defensivos: 3x3, 6x0, 4x2, 5x1; sistema defensivo com centro avançado e centro
recuado, cobertura de bloqueio nas posições dois três e quatro; ações do líbero; correção do
posicionamento individual e tático defensivo ;
Unidade III
Sistemas ofensivos: meia bola no meio e meia bola atrás; bola de tempo no meio, jogadas
combinadas (triangulações) com meio e ponta (dismicorete); prática dirigida;
Unidade IV
Coberturas de ataque : Posicionamento do levantador na cobertura de ataque e dos seus
respectivos jogadores;
Cobertura da defesa: Posicionamento do levantador na cobertura do bloqueio e dos seus
respectivos jogadores;
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
1. Aulas Práticas e teóricas
2. Trabalho em grupos com aplicação tática individual das diversas situações encontradas
durante as situações de jogo;
3. Estudo dirigido;
4. Avaliação oral e prática;
5. Trabalho individual ou em grupo;
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Quadra poliesportiva
• Bancos suecos
• Cordas elásticas
• Cones
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• Equipamento de multimídia
• Cordas; arcos e bolas
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em duplas, com ou sem consulta
Seminários
Atividades lúdicas
Torneio individual e por equipes
7. BIBLIOGRAFIA
CARVALHO. O. M., “Voleibol 1000 Exercícios”, 6 ed., Editora Sprint, RJ. 2005.
COSTA. A. D. ”Fundamentos e Aprimoramentos”, 2 ed., Editora Sprint, RJ. 2003.
CBV. “Regras Oficiais de Voleibol”, Editora Sprint, RJ.2005

DISCIPLINA: FILOSOFIA II
CURSO: Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano - 2 horas/aula semanais (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1.OBJETIVOS GERAIS:
Permitir que os alunos compreendam a relação entre os debates filosóficos presentes na
história da filosofia e os problemas próprios da existência humana, de modo que as
contribuições que os filósofos deram a estes problemas possam levá-los a análises mais
aprofundadas destas questões. No 2o ano, pretende-se compreender de que maneira a
cultura e a religião são constitutivas do ser humano. Busca-se também estabelecer relações
entre as questões referentes ao belo e o poder criativo da arte como forma de
desenvolvimento social e humano. Visa-se ainda compreender a criação artística como uma
forma de interpretação e linguagem humana capaz de ressignificar o mundo e o
conhecimento deste. E, além disso, estabelece-se análises sobre o papel da modernidade na
construção da democracia e da cidadania contemporânea.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:







Compreender a diferença entre o discurso baseado estritamente na fé e o discurso filosófico.
Identificar semelhanças entre o discurso baseado na fé e o discurso filosófico.
Compreender o papel da arte e o seu poder de transformação social.
Reconhecer a importância dos direitos humanos e o seu papel na construção de uma
sociedade solidária.
Entender a democracia como um processo de construção intermitente.
Ampliar a compreensão sobre o meio ambiente e o seu papel no desenvolvimento da
cidadania.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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Unidade I: Ontologia e Religião







O ser pode ser dito de diferentes maneiras?
O absoluto como condição e objetivo dos gêneros do discurso
Fé e razão na filosofia da religião
A fé é uma condição humana?
Religião e ética: a práxis humana como caminho para o absoluto
Religião e política: Estado laico X Estado Teológico
Unidade II: Estética








O que é o belo?
A sensibilidade da percepção humana e/ou a arte de criar novas percepções
A arte e a transformação do Meio Ambiente
A criação artística e a produção de valores culturais
Cultura e política: A arte pode ser alienante?
Cultura e política: a arte como transformação social
Unidade III: Linguagem e Conhecimento








Linguagem e ser
A linguagem humana é absolutamente uma construção social e histórica?
Conhecimento como modelo explicativo provisório sobre os problemas vigentes
Ciência e técnica
A ciência e o seu papel na construção do Meio Ambiente
O papel das condições sociais e históricas na construção do sentido da ciência
Unidade IV: Ética e Cidadania








Liberalismo e o direito do indivíduo
As bases dos direitos humanos
Direitos humanos e Meio Ambiente
Os direitos do poder econômico como supressão do direito do indivíduo
Liberdade individual X liberdade econômica
Direitos humanos e democracia






4. MATERIAL DIDÁTICO
Livro didático;
Textos variados;
Quadro de giz ou quadro branco;
Equipamento multimídia.






5. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta;
Seminários a partir de textos, vídeos ou imagens;
Atividades lúdicas variadas com produção de manifestações artísticas;
Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas.

6. VISITAS TÉCNICAS
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Primeiro semestre: Visita a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ).
Atividade integrada com as disciplinas de História e Filosofia.

7. BIBLIOGRAFIA
ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: Introdução à Filosofia. 4ª edição. São
Paulo: Moderna, Ed., p. 243, 2009.
CHALMERS, A. F. O que é a ciência afinal?. Tradução Raul Filker. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1993.
CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2005.
MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittigenstein. 6ª
edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, Ed., 2001.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Pensar o Ambiente: bases filosóficas para a Educação
Ambiental. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao4.pdf> Acesso
em: 18 set. 2016.
Pré-Socráticos. São Paulo: Nova Cultural, 2000. (Coleção Os Pensadores).
REALE, G.; ANTISERI, D. História da Filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, v.
1, 2003. História da Filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, v. 2, 2003.
História da Filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, v. 3, 2003.
História da Filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, v. 4, 2003.
História da Filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, v. 5, 2003.
História da Filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, v. 6, 2003.
História da Filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, v. 7, 2003.

DISCIPLINA: Física II
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano - 2 horas/aula semanais (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO

 OBJETIVO GERAL
Fazer com que os estudantes consigam
◦ Demonstrar domínio básico da norma culta da Língua Portuguesa e do uso das
diferentes linguagens: matemática, artística, científica, entre outras.
◦ Compreender e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para a
compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da
produção tecnológica e das manifestações artísticas.
◦ Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de
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diferentes formas, para enfrentar situações-problema, segundo uma visão crítica com
vistas à tomada de decisões.
◦ Organizar as informações e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para
a construção de argumentações consistentes.
◦ Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas
de intervenção-solidária na realidade, considerando a diversidade sociocultural como
inerente à condição humano no tempo e no espaço.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fazer com que os estudantes consigam
◦ Estabelecer o comportamento dos corpos imersos nos fluidos.
◦ Conhecer e interpretar as situações da pressão atmosférica exercida nas situações
quotidianas.
◦ Compreender as condições de flutuações de um corpo imerso num fluido.
◦ Estabelecer relações matemáticas entre as escalas termométricas.
◦ Compreender os conceitos de quantidade de calor, capacidade térmica, calor
específico e calor latente.
◦ Analisar as etapas nas mudanças de fase e interpretar graficamente as curvas de
aquecimento.
◦ Estabelecer as relações ditadas pela equação fundamental da Calorimetria e da
troca de calor.
◦ Conhecer e interpretar as formas de transmissão do calor.
◦ Compreender as maneiras como ocorre a dilatação dos corpos quando aquecidos.

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Unidade I







Conceitos de pressão e densidade como introdução ao estudo da hidrostática
Lei de Stevin
Lei de Pascal
Lei do empuxo de Arquimedes
Escalas termométricas, suas relações e transformações
Unidade II

 Os conceitos de quantidade de calor, capacidade térmica e calor específico
 O conceito de calor latente
 Mudança de fase e curvas de aquecimento
Unidade III
1. Equação fundamental da Calorimetria
2. Princípio da igualdade das trocas de calor
Unidade IV

12. Transmissão do calor por condução, convecção e irradiação
13. Dilatação linear, superficial, volumétrica e suas aplicações as situações do dia-a-dia
 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas com discussão
Uso de aparatos experimentais de baixo custo
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 MATERIAL DIDÁTICO
◦
◦
◦

kits experimentais
Quadro de giz
Equipamento de multimídia

 CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais e sem consulta
Listas de exercício
Avaliação formativa

 BIBLIOGRAFIA
Penteado, Paulo Cesar e Torres, Carlos Magno; Física, Ciência e Tecnologia, volume 2, 1ª
edição; Editora Moderna; São Paulo; 2005
Bonjorno, José Roberto; Bonjorno Regina Azenha; Bonjorno, Walter e Ramos, Clinton;
Temas de Física vol.2; Editora FTD; São Paulo; 2006
Ramalho, Francisco; Soares, Paulo Toledo e Ferraro, Nicolau; Fundamentos da Física;
vol.2 ; 9ª edição, 2008; Editora Moderna, São Paulo

DISCIPLINA: Gestão ambiental aplicada à produção agropecuária
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano - 2 horas/aula semanais (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
• Conhecer os fundamentos de um sistema de gestão ambiental baseado na norma NBR ISO
14001 e a sua implementação; os aspectos e impactos ambientais causados por uma
atividade; a elaboração de procedimentos operacionais; a identificação e o tratamento de não
conformidades e os princípios de uma auditoria ambiental.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Capacitar o aluno a reconhecer os aspectos ambientais de um processo e auxiliar na
implementação de um sistema de gestão ambiental na atividade agropecuária.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
• A importância para uma organização de uma gestão ambiental sistematizada e sua
implementação conforme a norma ISO 14001.
• A terminologia adotada;
• A Política Ambiental;
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• Os levantamentos necessários para embasamento do processo de implantação;
• A caracterização da significância de um impacto ambiental;
• As ferramentas mais adequadas para estabelecimento de um Programa Ambiental;
• A elaboração de um procedimento padrão;
• Outras normas da família da ISO 14000
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Aulas teóricas (expositivas).
• Trabalhos práticos de elaboração de um sistema de gestao ambiental.
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Data Show
• Lousa Digital
• Quadro de giz
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
• Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
• Trabalho das atividades em sala de aula
• Assiduidade e participação ativa nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
• PHILIPP Jr., A. - Curso de Gestão Ambiental – Ed. Manole, 2004
• MORAES, G.A. – SGA ISO14001/04 Comentada – GVC, 2005
• GLEBBER, L. – Gestão Ambiental na Agropecuária – Embrapa, 2007

DISCIPLINA: Geografia II
CURSO: Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
CARGA HORÁRIA: 2º ano - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Formar cidadãos conscientes e críticos que sejam capazes de compreender os principais
processos associados a dinâmica populacional e a evolução do espaço agrário e industrial,
visando o desenvolvimento de práticas e posturas que contribuam para análise de questões
econômicas, sociais e ambientais, nas escalas local, regional e global.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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• Levar o educando a ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas,
gráficos e tabelas e etc.) considerando-os como elementos de representação de fatos e
fenômenos espaciais ou especializados.
• Compreender e aplicar conceitos associados à Geografia a partir do cotidiano do educando.
• Relacionar as características demográficas com os aspectos econômicos e políticos dos
países
• Avaliar a importância dos movimentos migratórios na ocupação de territórios.
• Compreender as múltiplas relações existentes entre o espaço agrário e o espaço urbano
• Analisar as conseqüências sociais, econômicas e ambientais da industrialização da
agricultura
• Relacionar as atividades agropecuárias com as diferentes potencialidades regionais e com
o problema da fome no mundo.
• Compreender o processo de industrialização e as mudanças no espaço geográfico.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
• Unidade I – Aspectos da dinâmica populacional
− Estrutura da população brasileira: atividades econômicas, sexo, idade IDH
− Crescimento da população mundial (explosão/ implosão/ transição demográfica)
− Teorias demográficas
− Crescimento populacional e recursos naturais
• Unidade II – Povos em movimento
− Tipos de migrações
− Principais fluxos migratórios no Brasil e no mundo
− Globalização e migrações
• Unidade III - A formação do povo brasileiro: etnia e modernidade
− Etnias, cultura e racismo
− A exclusão socioespacial e étnica no Brasil
• Unidade IV - Espaço agrário do Brasil e do mundo
− A formação territorial brasileira e o acesso a terra (das sesmarias à Lei de Terras)
− Relações de trabalho e produção
− Conflitos sociais no campo
− A industrialização da agricultura
− Complexos agroindustriais
− A estrutura fundiária e a agricultura brasileira
− Economias tradicionais e modernas no Brasil
− Tendências da agricultura mundial
− Biotecnologia e transgênicos
• Unidade V – O processo de industrialização mundial
− Primeira, segunda e terceira fase da Revolução Industrial
− As formas de organização industrial: monopólio, truste cartel, holding
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− Fordismo, taylorismoe toyotismo
− Transformações espaciais causada pelas indústrias: economias e deseconomias de
aglomeração
− Redes de transportes e telecomunicações
− Introdução a Geopolítica da Guerra fria e conflitos étnico-nacionalistas e separatismo
− Introdução à Globalização
• Unidade VI – A industrialização brasileira
− O período Getúlio Vargas
− O período Juscelino Kubitschek
− O período militar
− A democratização e o neoliberalismo no Brasil
− A era Lula
− As mudanças espaciais decorrentes da industrialização
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Aulas teóricas (expositivas investigativas e dialogadas)
• Aulas práticas de campo
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Textos científicos
• Livros didáticos
• Data-show
• Imagens (vídeos e fotos)
• Mapas, gráficos e tabelas
• Filmes, músicas e obras de arte
• Quadro de giz
• Reportagens de jornais e revistas
• Programa Google Earth
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos
Relatórios das atividades práticas
Seminários
Assiduidade e participação ativa nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
Sugerida:
LUCCI, E.; BRANCO, A. Geografia Geral e do Brasil - Ensino Médio. São Paulo-SP:
Saraiva, 2008.
ROSS, J. (org). Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2003.
SANTOS, R.B. Migrações no Brasil. São Paulo: Scpione, 1994.
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SENE, E. Geografia: espaço geográfico e globalizado – geografia geral e do Brasil. São
Paulo-SP: Scipione, 2003.

DISCIPLINA: História II
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
 Este curso tem como foco central o desenvolvimento de conceitos históricos
contextualizados e interdisciplinares, mediante a articulação passado-presente,
incorporando e (re)significando os conteúdos e conhecimentos já produzidos ao longo
do Ensino Fundamental e na vivência do aluno.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Revisar os conceitos discutidos em História I;
 analisar criticamente o surgimento e desenvolvimento da sociedade capitalista
(conceitos como capitalismo, liberalismo, individualismo, consumismo, etc);
 discutir a desigualdade social na sociedade capitalista; analisar criticamente a
democracia de tipo liberal (representatividade x participação na sociedade
democrática burguesa, formas organizativas de participação política direta e indireta,
etc);
 analisar o surgimento e desenvolvimento da classe trabalhadora e suas formas de
atuação política / cultural;
 discutir e aprofundar conceitos políticos (Revolução, socialismo, Imperialismo,
Nacionalismo, etc);
 discutir e aprofundar conceitos de cultura (eugenia, racismo e darwinismo social);
analisar a formação do Estado-Nacional brasileiro; analisar a escravidão e suas
consequências no Brasil;
 analisar a formação das nacionalidades americanas; analisar o Romantismo
(idealização do índio e posição do negro na sociedade patriarcal brasileira).

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Unidade I



REVISÃO: Antigo Regime, Iluminismo, Crise do Sistema Colonial e Conceito de
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Revolução Burguesa
Revolução Industrial (1760); Revolução Americana (1776)
Crise do Sistema Colonial português
Revolução Francesa (1789)

Unidade II







Inconfidências Mineira (1789) / Inconfidência Baiana (1798); ); o papel dos negros e
mestiços nas lutas pela independência na Bahia
Expansão Napoleônica
Período Joanino
Independência do Brasil
Independências na América Hispânica
Primeiro Reinado

Unidade III




Revoluções Liberais do século XIX: Liberalismo x Socialismo
Período Regencial; as revoltas regenciais; o papel do indígena, do negro e dos mestiços
nas revoltas populares no Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul e Bahia.
Guerra Civil nos EUA

Unidade IV
 Segundo Reinado : A hegemonia econômica do café; a Guerra do Paraguai; Ascensão e
crise do escravismo no Brasil; romantismo e idealização do índio no Brasil; o negro na
sociedade patriarcal do Império.
 Imperialismo; a partilha da África e da Ásia; darwinismo social e preconceito racial no
Brasil e no mundo
 Proclamação da República






4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Trabalho em grupo com discussão de textos
Estudo dirigido
Análise de fontes históricas

5. MATERIAL DIDÁTICO
 Textos variados
 Quadro de giz
 Equipamento de multimídia
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO





Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
Seminários
Atividades lúdicas
Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades
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propostas
7. BIBLIOGRAFIA
FREIRE, Américo & MOTTA, Marly. História em curso: o Brasil e suas relações com o
mundo ocidental. Rio de Janeiro: Editora FGV/Bertrand do Brasil, 2008.
FERREIRA, Marieta de Moraes; ENDERS, Armelle, FRANCO, Renato. História em curso:
da Antiguidade à Globalização. Rio de Janeiro: Editora FGV/Bertrand do Brasil, 2009.
NEVES, Maria de Fátima R. das. Documentos sobre a escravidão no Brasil: textos e
documentos. São Paulo: Ed. Contexto, 2006
NETO, José Alves de Freitas & TASINAFO, Célio Ricardo. História Geral e do Brasil. São
Paulo: Editora Harbra, 2007

DISCIPLINA: INGLÊS II
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Propiciar oportunidades de acesso à informação que possam reverter em formação leitora no
uso de textos autênticos em língua inglesa, assim como em visão de mundo mais
abrangente.







2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conduzir o educando a procedimentos sociognitivos básicos para leitura e escrita em
língua inglesa;
Levar o educando a avaliar o contexto sociocultural de textos variados observando e
identificando seus componentes integrantes, sejam eles linguísticos e não-linguísticos,
característicos dos gêneros de interesse;
Conduzir o educando na observação de como um texto se organiza, identificando partes
integrantes do mesmo, e selecionando informações de acordo com seus objetivos;
Levar o educando a aplicar estratégias que facilitam a leitura e fazer uso de diferentes
níveis de compreensão de um texto;
Levar o educando a conhecer termos, jargões e combinações lexicais (chunks)
característicos da área técnica e outras áreas de interesse comum.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1º bimestre:



Atividades de conscientização: língua e mercado de trabalho
Revisão: gêneros textuais; estratégias de leitura; elementos suprasegmentais do
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texto; cognatos; contexto; inferência; função sociocultural do texto; mapa conceitual
Léxico: campo semântico; organização lexical; grupos nominais; vocabulário técnico
Aspectos gramaticais: palavras gramaticais; sintagmas verbais e suas funções;
morfologia;
Vestibular 1: análise de necessidades

2º bimestre:








Intertextualidade: conhecimento esquemático, referência, alusão
Inferência
Fraseologia: introdução a escrita
Mapa conceitual: prática
Léxico: falsos cognatos e vocabulário de interesse
Aspectos gramaticais: sintagmas verbais e suas funções
Vestibular 2: técnicas de prova

3º bimestre:
 Intertextualidade: temas transversais
 Inferência
 Fraseologia 2: escrita de frases simples (SVO)
 Léxico: falsos cognatos e vocabulário de interesse
 Aspectos gramaticais: funções verbais; conectores
 Vestibular 3: simulados comentados
4º bimestre:







Referências textuais: anafóricas; catafóricas; exofóricas
Inferência
Fraseologia 3: escrita de frases subordinadas
Léxico: falsos cognatos e vocabulário de interesse
Aspectos gramaticais: conectores; subordinação
Vestibular 4: prática

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas expositivas
Atividades em grupo
Discussão de textos
Vídeos
5.MATERIAL DIDÁTICO
Textos variados específicos da área
Quadro
Giz / caneta de quadro
Notebook
Datashow
Caixa de som
Material impresso preparado e copiado semanalmente, com base
nas necessidades dos aprendizes
6.CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
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Avaliações escritas (com ou sem consulta): testes e provas
Apresentações expositivas (individual ou em grupo)
Projetos bimestrais (dependendo da dedicação da turma)
Trabalhos de casa
7.BIBLIOGRAFIA
Sugerida:
FRANCO, C.; TAVARES, K. Way to go. Vol. 2. São Paulo. Editora Ática, 2014.
Cobuild English Language Dictionary. Harper Collins Publishers, London, 1992.
BUENO DE ABREU, R. C. ET AL. Longman dicionário escolar inglês português portuguêsinglês para estudantes brasileiros. Essex: Pearson Education Ltd, 2002.
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, Cambridge,
1998.
Dicionário
de
termos
técnicos:
http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do?success=mainPage&lang=pt
Algumas Revistas Eletrônicas:









http://www.agriculture.com/
http://www.gov.mu/portal/site/moa
http://ecology.com/index.php
http://www.ecologyandsociety.org/
http://www.nature.com/
http://www.newscientist.com/
http://www.popsci.com/
http://www.scientificamerican.com/

DISCIPLINA: Português 2.
CURSO: Técnico em Agropecuária.
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º Período - 2 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL


Ampliar e aperfeiçoar os conhecimentos do corpo discente, propiciando-lhe um
enriquecimento cultural que lhe possibilite desenvolver, com competência, sua
capacidade de reflexão crítica, por meio dos fatos linguísticos, no que tange ao domínio
da leitura, compreensão e produção de diversas modalidades de texto e, também, ao
domínio da norma culta e formal do português.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Desenvolver a competência e o desempenho no âmbito da linguagem;



Utilizar os recursos linguísticos para o processo de socialização;



Conscientizar acerca da importância da norma culta do português;



Desenvolver técnicas de expressão oral e escrita, tendo em vista, particularmente, o
domínio das variedades cultas e mais formais do português.

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS





Leitura e análise de textos de diversas modalidades.
Mecanismos de coesão e coerência textuais.
Critérios semântico e morfológico para classificação das palavras: artigo,
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, conjunção, advérbio, preposição
e interjeição.
Valores sintático-semânticos das conjunções.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS



Aulas expositivas.
Trabalhos em grupo.

5. MATERIAL DIDÁTICO





Livro didático.
Textos.
Jornais e revistas.
Telejornais.

6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO


Provas escritas.



Arguição.



Seminário.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABREU, Antônio Suárez. Curso de Redação. SP: Ática, 1991.

108

ANGELIM, Regina; VIANNA, Edila; CUNHA, Cilene. Dúvidas em Português nunca mais.
RJ: Lexikon, 2005.

CUNHA, Celso. Gramática do Português Contemporâneo: edição de bolso (organização
de Cilene da Cunha Pereira)RJ: Lexikon; Porto Alegre: L&PM Pocket,2008.

GRANATIC, Branca. Técnicas básicas de redação. SP: Scipione, 2000.
PLATÃO, Francisco Savioli; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação.
SP: Ática, 1992.

Ser Protagonista: Língua Portuguesa: ensino médio. SP: Edições SM, 2013.

TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Práticas de Linguagem: leitura e produção de textos
para o Ensino Médio.SP: Scipione, 2001.

TUFANO, Douglas; SARMENTO, Leila. Português: literatura, gramática e produção de
texto.SP: Moderna, 2011.

DISCIPLINA: Literaturas II
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Apresentar a Literatura como arte e instrumento de transformação da sociedade. Buscar
a conscientização dos alunos quanto à importância da literatura na formação do leitor e, por
conseguinte, do cidadão.
Incentivar a leitura dos conhecimentos teóricos a respeito da literatura ocidental e
brasileira.
Aplicar esses conhecimentos aos textos literários correspondentes.
Finalmente, conforme prevêem os PCNs:
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“O ensino da literatura deverá estabelecer uma relação lúdica do aluno com o texto, numa
interação dinâmica, capaz de provocar uma visão muito mais ampla, além daquelas
circunscritas pela sua prática existencial, abrindo-lhe todo um caminho de possibilidades de
leituras e fruição do trabalho estético com as palavras”.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover conhecimentos acerca da literatura brasileira e portuguesa nos períodos
românticos, realistas, naturalistas, parnasianos e simbolistas, assim como desenvolver nos
alunos a sensibilidade quanto à participação fundamental do negro e do índio na construção
de nossa cultura e sociedade. Estimular a leitura, a produção de textos e a interpretação.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I
• Romantismo: contexto histórico, características, gerações poéticas (características e
principais autores) e prosa (características e principais autores).
Unidade II
• Realismo em Portugal e na Europa (contexto histórico, características e principais
autores).
• Realismo no Brasil (contexto histórico, características e principais autores).
• Naturalismo na Europa (contexto histórico, características e principais autores).
• Naturalismo no Brasil (contexto histórico, características e principais autores).
Unidade III
• Noções de versificação: métrica e rimas.
• Parnasianismo (contexto histórico, características e principais autores).
Unidade IV
• Simbolismo em Portugal (contexto histórico, características e principais autores).
• Simbolismo no Brasil (contexto histórico, características e principais autores
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Trabalho em grupo com discussão de textos
Estudo dirigido
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Textos variados
• Quadro de giz
• Equipamento de multimídia
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
Seminários
Atividades lúdicas
Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
ALENCAR, José de. O Guarani. 2008. Editora L&PM. Porto Alegre. (10 exemplares na
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biblioteca)
Lucíola. 1992. Editora Ática. São Paulo. (1 exemplar na biblioteca)
ASSIS, Machado de. O Alienista. 2008. Editora L&PM. Porto Alegre. (10 exemplares na
biblioteca)
Quincas Borba. 1992. Editora Ática. São Paulo. (1 exemplar na biblioteca)
AZEVEDO, Álvares. O cortiço. 2008. Editora L&PM. Porto Alegre. (10 exemplares na
biblioteca)
O mulato. 1992. Editora Ática. São Paulo.
CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: Linguagens.
Volume único. 1º edição, 2003, São Paulo.
GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. 2008. Editora L&PM. Porto Alegre. (10
exemplares na biblioteca)

DISCIPLINA: Mecanização Agrícola
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano / 2 horas-aula semanais / 54 horas / aulas/ano
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVOS GERAIS
• Capacitar o educando para prestar assistência técnica na área de mecanização agrícola; •
Fornecer subsídios ao educando para o manejo e regulagem das principais máquinas e
implementos agrícolas tratorizadas do agronegócio moderno.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conhecer as características da burromecanização, principais animais de tração e
aplicabilidade. • Identificar os principais implementos agrícolas; • Conhecer os implementos e
suas regulagens; • Conhecer o funcionamento dos motores de uma maneira geral; •
Identificar as principais partes do trator e realizar as devidas manutenções; • Desenvolver
atividades de direção em máquinas e implementos agrícolas.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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1. INTRODUÇÃO A MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA: princípios gerais, características básicas e
importância para o agronegócio moderno. 2. BURROMECANIZAÇÃO: características,
animais de tração e aplicabilidade. 3. PRINCIPAIS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS: descrição,
tipos e função. 4. MOTOMECANIZAÇÃO: princípios e características. 5. TRATOR
AGRÍCOLA: tipos, características e manutenção. 6. OPERAÇÕES DE PREPARO DO SOLO:
características, planejamento e seleção dos implementos e sua regulagem. 7. MÁQUINAS
PARA PLANTIO: tipos, características, seleção e regulagem. 8. MÁQUINAS PARA TRATOS
CULTURAIS: tipos, características, seleção e regulagem de máquinas para adubação,
pulverização e capina mecânica. 9. MÁQUINAS PARA COLHEITA: tipos, características e
regulagens.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Aulas teóricas • Aulas práticas
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Data Show • Lousa Digital • Textos científicos • Livros didáticos • Modelos operacionais •
Quadro de giz
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
• Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta constituindo 60% da nota
final; • Relatórios das atividades prática, trabalhos, exercícios individuais e em grupo, testes
teóricos e práticos de verificação de aprendizagem, de acordo com o assunto abordado
constituindo 30% da nota final; • Assiduidade e participação ativa nas atividades propostas
constituindo 10% da nota final.
7. BIBLIOGRAFIA
• BERETA, C.C. Tração Animal na Agricultura. São Paulo: Nobel, 1988. 102p. • GALETI ,
P. A. Mecanização Agrícola. São Paulo: ICEA, 1988. 243p.

DISCIPLINA: Matemática II
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano - 4 horas/aula semanais - (108 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
• Selecionar e utilizar instrumentos de cálculo, representar dados, fazer estimativas, elaborar
hipóteses e interpretar resultados;
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• Compreender o conhecimento tecnológico como resultado de uma construção humana,
inserido em um processo histórico e social;
• Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas relações com a
ciência, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus impactos na
vida social.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• 1º bimestre
• Diferenciar os conceitos de sequência e de conjunto
• Determinar os termos de uma sequência a partir da lei de formação
• Reconhecer uma progressão aritmética
• Classificar uma progressão aritmética como crescente, decrescente ou constante
• Determinar um termo qualquer de uma progressão aritmética a partir do primeiro termo e da
razão
• Representar genericamente uma progressão aritmética
• Calcular a soma dos n primeiro termos de uma progressão aritmética
• Reconhecer uma progressão geométrica
• Classificar uma progressão geométrica como crescente, decrescente ou constante
• Determinar um termo qualquer de uma progressão geométrica a partir do primeiro termo e
da razão
• Representar genericamente uma progressão geométrica
• Calcular a soma dos n primeiro termos de uma progressão geométrica
• Representar genericamente uma matriz
• Construir uma matriz a partir da lei de formação
• Reconhecer uma matriz quadrada e identificar as diagonais principal e secundária
• Reconhecer as matrizes identidade e nula
• Transpor uma matriz
• Reconhecer elementos correspondentes em matrizes do mesmo tipo
• Reconhecer matrizes iguais e opostas
• Adicionar, subtrair e multiplicar matrizes
• Multiplicar um número real por uma matriz
• 2º bimestre
• Calcular determinantes de ordem 2 e 3
• Reconhecer uma equação linear
• Determinar soluções de uma equação linear possível
• Classificar uma equação linear como possível ou impossível
• Discutir um sistema linear usando o conceito de determinante
• Resolver problemas que envolvam sistemas de equações lineares utilizando determinantes
• Resolver um sistema linear pelo método do escalonamento
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• Resolver problemas que envolvam sistemas de equações lineares
• 3º bimestre
• Calcular e transformar a medida de um arco, em radianos ou em graus
• Relacionar as medidas, em graus ou radianos associadas a pontos da circunferência
trigonométrica
• Calcular o seno e o cosseno dos ângulos fundamentais e seus arcos côngruos
• Determinar o sinal do seno e do cosseno em cada quadrante
• Identificar e construir as funções seno, cosseno e tangente e suas representações gráficas
• Aplicar na resolução de problemas as funções seno, cosseno e tangente
• Aplicar na resolução de problemas com triângulos as leis dos senos e dos cossenos
• Resolver problemas que envolvam os conceitos de função trigonométrica relacionando-a a
outras áreas.
• 4º bimestre
• Reconhecer figuras planas e não-planas
• Reconhecer retas e planos paralelos, perpendiculares e secantes
• Identificar e classificar um poliedro e seus elementos
• Reconhecer poliedros convexos, não-convexos e regulares
• Aplicar a relação de Euler
• Identificar e reconhecer um prisma reto oblíquo e regular
• Identificar e reconhecer uma pirâmide reto oblíquo e regular
• Calcular a área lateral e total de um poliedro
• Calcular o volume de um poliedro
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I
Sequências: conceito de sequência, lei de formação de uma sequência, progressão
aritmética e progressão geométrica.
Matrizes: matrizes especiais, matrizes transpostas, elementos de uma matriz, igualdade de
matrizes, adição e subtração de matrizes, multiplicação de um número por uma matriz,
multiplicação de matrizes.
Unidade II
Determinantes: conceito de determinante, determinante de uma matriz 2 x 2, determinante de
uma matriz 3 x 3, discussão de um sistema linear e resolução de um sistema linear por
determinante.
Sistemas Lineares: sistemas de equações do 1º grau, equação linear, classificação de um
sistema linear, resolução de um sistema linear, sistema linear escalonado, sistemas lineares
equivalentes.
Unidade III
Funções trigonométricas: conceituação, circunferência trigonométrica, função seno, função
cosseno e função tangente. Lei dos senos e lei dos cossenos.
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Unidade IV
Geometria espacial: secções planas dos objetos, o espaço e seus elementos, posições
relativas e perpendicularidade, ângulos no espaço, poliedros regulares, prisma reto, oblíquo
e regular. Pirâmide. Calculo de volume e área total.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Trabalho em grupo com discussão de textos
Oficinas de Matemática
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Textos variados
• Livro didático
• Quadro de giz
• Equipamento de multimídia
• Utilização de tecnologias da informação (calculadora gráfica, computadores, quadro
interativo)
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta.
Relatórios das atividades práticas
Atividades lúdicas
Avaliação Conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas.
7. BIBLIOGRAFIA
PAIVA, Manoel. Matemática. Volume único.Ed. Moderna, 2005
IEZZI, Gelson; DOLCE, Oswaldo; DEGENSZAJN, Roberto Périgo. Matemática. Volume
único. Ed. Atual, 2007
DANTE, Luiz Roberto. Matemática. Contexto e Aplicações. Volume único. Ed. Ática, 2008
BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Azenha; OLIVARES, Ayrton. Matemática.
Fazendo a diferença. Ed. FTD, 2006

DISCIPLINA: Produção Animal II
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano / 2 horas-aula semanais / 54 horas/aulas/anual.
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
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Capacitar profissionalmente os alunos a exercerem atividades de Produção, Nutrição e
Sanidade na Avicultura e Suinocultura de forma racional, econômica viável e de forma
sustentável em todos os seguimentos da cadeia produtiva, desde o melhoramento genético,
desenvolvimento das linhagens de conformação até a comercialização e exportação.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Desenvolver as competências necessárias para garantir a ambiência adequada na
produção de Aves e Suínos nos diferentes sistemas de produção;
 Entender e atuar de forma decisiva na Biosseguridade e Biossegurança da produção de
Aves e Suínos;
 Desenvolver habilidades de formulação de rações e dietas para Aves e Suínos;
 Conhecer as principais enfermidades de interesse zooeconômico para Aves e Suínos;
 Capacitar o aluno a desenvolver habilidades de gestão do agronegócio de Aves e Suínos
em nível nacional e internacional;
 Conhecer as principais legislações e Programas Nacionais de Sanidade de Aves e Suinos
do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA);
 Conceitos de Produção e Nutrição de Precisão;
 Conceitos básicos de Nutrigenômica na Produção de Aves e Suínos;


Conhecimentos sobre abate e rendimento de carcaças em Aves e Suínos;

 Desenvolver habilidades de Inspeção de qualidade, Boas Praticas de Fabricação na
cadeia produtiva de Aves e Suínos no Brasil.
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
3.1 Introdução e Evolução da Produção de Aves e Suínos
 Breve histórico da Criação a nível Regional, Nacional e Mundial;
 Evolução da Criação ao longo dos anos;
 Estatísticas de Produção e Tendências Futuras;
3.2 Conceitos Básicos de Anatomia e Fisiologia de Aves e Suínos
 Sistema esquelético de Aves e Suínos;
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Esplancnologia e Miologia de Aves e Suínos;
Sistema Imunológico e Neurológico de Aves e Suínos;
Anatomia Comparada aos Animais Domésticos;
Fisiologia da Digestão em Aves e Suínos;
Fisiologia do Sistema Reprodutor Aves e Suínos;
Fisiologia do Sistema Imune de Aves e Suínos;
Fisiologia do comportamento animal.

3.3 Raças, Linhas Puras e Linhagens de Conformação em Aves e Suínos
 Principais raças e linhas puras;
 Principais linhagens de produção;
 Aptidão;
3.4 Sistemas de Produção de Aves e Suínos
 Principais Sistemas de Produção;
 Instalações e equipamentos;
 Produção de frangos de corte;
 Produção de poedeiras comerciais;
 Cotornicultura;
 Avicultura alternativa;
 Produção de suíno convencional;
 Sistemas de produção alternativo de suínos do Brasil;
 Produção de suínos de ciclo completo.
3.5 Manejo Reprodutivo
 Manejo Reprodutivo de suínos;
 Principais sistemas de reprodução;
 Manejo de incubatórios e processos de incubação na avicultura.
3.6 Plano de Sanidade de Aves e Suínos
 Biosseguridade e Biossegurança;
 Principais enfermidades de interesse econômico;
 Programa Nacional de Sanidade;
 Legislação sanitária;
 Medicamentos de uso veterinário
3.7 Nutrição de Aves e Suínos
 Exigências nutricionais;
 Valor nutricional dos ingredientes utilizados nas rações;
 Formulação de rações;
 Nutrição programada;
 Nutrição de precisão;
 Formulação inline e online de rações;
 Nutrigenômica.
3.8 Gestão do Agronegócio de Aves e Suínos
 Controle zootécnico e bioeconômico da produção;
 Plano de negócios;
 Gestão de funcionários;
 Noções de comercialização e exportação.
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3.9 Gestão Ambiental da Produção de Aves e Suínos
 Gestão de resíduos;
 Estudo de impactos ambientais e sociais;
 Responsabilidade ambiental;
 Licenças ambientais.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS






Aulas teóricas e praticas sendo expositivas e demonstrativas;
Pesquisas de campo e visitas técnicas;
Estudos de casos;
Simulação de situações empresariais;
Utilização Laboratórios de Avicultura, Cotornicultura e Suinocultura.

5. MATERIAL DIDÁTICO








Data show;
Lousa digital;
Estudos de caso;
Laboratórios (Avicultura, Cotornicultura e Suinocultura);
Livros didáticos;
Quadro de giz;
Vídeos.

6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada por meio de provas escritas individuais, tarefas em grupo e
atividades práticas. Assiduidade, participação ativa e desempenho nas atividades propostas
também serão avaliados.

7. BIBLIOGRAFIA
AVENS, R. Ciência e Produção de Aves. São Paulo, Roca 1990.
BONETT, L. P. Suínos: Brasília: Embrapa, 1998.
BORNE, P. Vacinas e Vacinação na Produção Avícola: São Paulo: Ceva Sante Animale,
2010.
CAVALCANTI, S. S. Produção de Suínos: São Paulo: ICEA, 1996.
CENTEC. Suinocultura. Cadernos Tecnológicos MCT: Fortaleza, 2004.
COTTA, T. Alimentação de Aves. Viçosa: Aprenda Fácil, 2003.
COTTA, T. Galinha Produção de Ovos: Viçosa: Aprenda Fácil, 2002.
SESTI, L. A. C. Suinocultura Intensiva: Brasília: Embrapa, 1998.
www.cienciaavicola.com.br
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DISCIPLINA: Produção Vegetal II
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano -4 horas/aula semanais
(108horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
 OBJETIVO GERAL
Capacitar o aluno a planejar, orientar e conduzir tecnicamente as culturas frutícolas
e olerícolas de maior importância econômica na região sudeste do Brasil.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
.Conhecer a divisão da Fitotecnia;
.Avaliar a importância da olericultura no país;
· Classificar as principais olerícolas;
· Caracterizar a exploração olerícola em um sistema convencional e orgânico;
· Descrever as condições ideais para a implantação de um projeto hortícola;
· Monitorar e executar os tratos culturais de acordo com a espécie;
· Conhecer as técnicas de colheita e armazenamento;
· Avaliar a viabilidade econômica.
· Capacitar o aluno a reconhecer a aptidão de uma região para a prática da
fruticultura, assim como ser eficiente na escolha da espécie ou variedade para as
diferentes regiões.
· Fornecer conhecimentos para que o educando, ao final do curso, seja capaz de
fazer o planejamento a implantação de um pomar, reconhecendo as necessidades da
cultura e as limitações existentes no local de implantação.
· Capacitar o aluno a realizar todas as práticas de manutenção de pomares,
conduzindo-os de forma tecnicamente correta e eficiente.
· Capacitar os alunos nas operações básicas e colheita e pós colheita de espécies
frutíferas.
· Fornecer subsídios para que o educando seja capaz de desenvolver e analisar um
projeto de fruticultura.

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
FRUTICULTURA
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Introdução
- Introdução à Fruticultura: características, histórico e importância.
- Clima e Solo para a Fruticultura.
- Produção Integrada de Frutas.
Planejamento, Implantação e Manutenção de Pomares
- Escolha do local para instalação.
- Escolha das espécies e variedades.
- Obtenção das mudas e escolha do porta-enxerto.
- Densidade de plantio.
- Preparo do solo e plantio.
- Manejo do Pomar: principais práticas empregadas.
Sistemas de cultivo e características das seguintes espécies: coco, maracujá,
manga, banana, citros, goiaba e acerola
- Origem e distribuição geográfica.
Importância econômica.
- Material propagativo: preparo e tratamento e densidade de plantio.
- Principais tratos culturais da cultura.
- Colheita, utilização e comercialização.
OLERICULTURA
Introdução, divisão da fitotecnia;
Importância: social, política e econômica;
Classificação das hortaliças;
.Tipos de hortas; Tipos de propagação e semeadura;
Principais famílias Botânicas;
Implantação de um projeto hortícola, (escolha do local, fatores climáticos, solo,
condições de mercado, tratos culturais, planejamento da produção);
Planejamento, Implantação e Manutenção de hortas
- Escolha do local para instalação.
- Escolha das espécies.
- Obtenção das mudas.
- Densidade de plantio.
- Preparo do solo e plantio.
- Manejo da horta: principais práticas empregadas.
Colheita e comercialização;
Análise econômica.

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
◦ Aulas teóricas (expositivas)
◦ Aulas demonstrativas (campo e laboratório)
 MATERIAL DIDÁTICO
◦ Apostila
◦ Quadro branco
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◦ Equipamento de multimídia
 CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
 Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta

 Relatórios das atividades demonstrativas /práticas
 Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades
propostas
 BIBLIOGRAFIA
Marco Referencial em Agroecologia/ Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Brasília, DF: 2006
GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre, RGS:
Ed. Universidade/ UFRGS, 2009
GOMES, Pimentel. Fruticultura brasileira. São Paulo, Nobel, 1993, 446 p.
SIMÃO S. Tratado de fruticultura. Piracicaba: FEALQ, 1998. 760p.
SOUZA, J.L.P.; REZENDE, P. Manual de Horticultura orgânica. Editora Aprenda.
Fácil.Viçosa, 2003, 564p. Novo Manual de Olericultura. Filgueira, Antônio, Ed. UFV
ROSSI, F.; VALLE, J.C.V.; VALLE, C.R.P. “Como tornar sua fazenda orgânica”. ViçosaMG, CPT, 2002. 364p.

DISCIPLINA: Química II
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
ANO E CARGA HORÁRIA: 2º ano - 2 horas/aulas semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Permitir ao aluno, de forma contextualizada, a compreensão dos conteúdos da FísicoQuímica
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Perceber que a aplicação dos conhecimentos químicos tem reflexos diretos sobre a
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qualidade de vida das populações e sobre o equilíbrio dos ambientes na Terra;
Entender que o conhecimento científico faz parte da vida cotidiana das pessoas, a fim de que
elas possam, criticamente, contribuir para a preservação e a conservação de todas as formas
de vida, inclusive da espécie humana.
Adquirir conhecimento químico como forma de cultura e erudição
Adquirir conhecimentos teóricos da Físico-Química como ferramentas para conteúdos
específicos.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade 1 – Soluções e suas expressões de concentração
Unidade 2 – Termoquímica e suas leis
2.1. Processos endotérmicos e exotérmicos
2.2. Entalpia
2.2.1. H em reações endotérmicas
2.2.2. H em reações exotérmicas
2.2.3. H nas mudanças de estados físicos
2.3. Entalpia padrão
2.4. Equação termoquímica
2.5. Lei de Hess
Unidade 3 – Cinética química e suas leis
3.1. Velocidade média de uma reação
3.2. Condições para ocorrência de uma reação
3.2.1. Teoria das colisões favoráveis
3.2.2. Fatores que influenciam na velocidade das reações
3.2.3. Lei da velocidade
Unidade 4 – Equilíbrio químico: coexistência de reagentes e produtos
4.1. Constante de equilíbrio (Kc)
4.1.1. Interpretação do valor de Kc
4.1.2. Quociente de equilíbrio Qc
4.2. Deslocamento de equilíbrio
3.2.1. Princípio de Le Chatelier
4.3. Constantes de ionização
4.1. Equilíbrios Iônicos (Ka, Kb e Kps)
Unidade 5 – pH e pOH e suas aplicações
5.1. conceitos de pH e pOH;
5.2. Produto iônico da água Kw
5.3. Escala de pH e pH 5.4. Determinação da [H+] e da [OH-] nas soluções
Unidade 6 – Processos de oxirredução
6.1. Nox (revisão)
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6.2. Balanceamento de equações de oxirredução
Unidade 7 – Eletroquímica e suas aplicações
7.1. Pilhas
7.1.2. Conceito
7.1.2. Potencial das pilhas
7.2. Eletrólise
7.2.1. Eletrólise ígnea
7.2.2. Eletrólise em meio aquoso
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Aulas práticas (campo e laboratório) Aulas demonstrativo-investigativas
5. MATERIAL DIDÁTICO
Textos científicos
Livros didáticos
Modelos operacionais
Lousa simples
Lousa interativa
Materiais de baixo custo para experimentos simples
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Pr ovas f or m ais, ind iv i duais o u em gr upos, com ou sem consult a
Rel at ór ios das at ivi da des pr át icas
Assid ui dade e par t i ci pação at iv a nas at iv id ades pr opost as
7. BIBLIOGRAFIA
FONSECA, Martha Reis Marques da. Química: meio ambiente, cidadania, tecnologia; v.
2 1 ed, São Paulo, FTD, 2010

DISCIPLINA: Sociologia II
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano - 2 horas/aula semanais (54 horas/aulas/anual)
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ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVOS GERAIS:
Desenvolver a capacidade crítica e reflexiva do aluno, e seu grau de domínio e
operacionalização
de conceitos científicos oferecidos pela Sociologia, bem como problematizar, a partir de
conceitos
sociológicos, questões contemporâneas.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Promover a interdisciplinaridade entre as diversas áreas das ciências humanas.
• Instigar a reflexão crítica sobre situações cotidianas.
• Estimular a produção de textos.
• Criar argumentos substanciais, a partir do questionamento de falas do senso
comum.
• Incentivar o trabalho em equipe e a responsabilidade social.
• Desenvolver propostas de intervenção social a partir das necessidades locais.
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- A Antropologia Cultural
• A questão da raça.
• “Culturas”: as diversas formas de manifestações culturais.
• Cultura e identidade.
• Cultura e Política
• A questão indígena brasileira
• O que é “africanidade”?
• Cultura e dominação
• Cultura e Indústria Cultural
• Cultura de Massa, Indústria Cultural e Mídia
• A industrial cultural no Brasil
- O mundo do trabalho
• A história do trabalho humano
• Weber e a “ética protestante”: as bases morais do desenvolvimento capitalista
• Classes sociais e relações de produção
• A divisão do trabalho social de Durkheim
• Trabalho e luta de classes: a compreensão marxista das relações de trabalho.
• O modo de produção capitalista e seus dilemas
• O século XX e as mudanças no mundo do trabalho
• Emprego x trabalho: os dilemas do mundo do trabalho no século XXI
• O mundo do trabalho no Brasil: história e dilemas
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- Ideologia, poder e política
• O que é ideologia?
• O que é poder?
• O que é política?
• Dominação e estruturas de poder
• Totalitarismo, Populismo Conservadorismo, Anarquismo, Socialismo, Liberalismo.
• Democracia e participação política
• Nacionalismo, Nacionalidade e Soberania
• Os Estados nacionais na era da Globalização
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Aulas teóricas (expositivas)
• Trabalho em grupo com discussão de textos
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Textos variados
• Quadro de giz
• Equipamento de multimídia
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
Seminários
Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
Adorno, T. W. , Horkheimer, M. A indústria cultural: o esclarecimento como mistificação
das massas. A Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
CHAUI, Marilena. O que é Ideologia. São Paulo: Brasiliense.
COELHO, Teixeira. O que é Indústria Cultural. São Paulo: Brasiliense, 1996. (Coleção
Primeiros Passos).
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São Paulo:
Moderna, 2008.
LARAIA, Roque Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.
MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 38ª ed., 1994
(Coleção Primeiros Passos)

DISCIPLINA: Topografia
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º ano, 2 horas/aula semanais (54 horas/aulas/anual)
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ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
OBJETIVO GERAL
Fornecer subsídios para a compreensão crítica e aplicada dos princípios da
Topografia nas atividades básicas da agropecuária, capacitando o educando na
utilização de sua forma mais elementar, bem como fornecer as bases para a
continuidade dos estudos da Topografia moderna.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conceituar topografia e compreender sua aplicação e importância na agropecuária.
 Compreender os princípios básicos da planimetria e da altimetria.
 Estabelecer orientações com o uso da bússola.
 Medir áreas com trena e com trena e bússola.
 Compreender a forma de uso do teodolito e da estação total em trabalhos
topográficos.
 Elaborar desenho de plantas topográficas.
 Locar alinhamentos de culturas agrícolas.
 Efetuar nivelamento com nível de mangueira e com nível mecânico de precisão.
 Locar curvas de nível.
 Compreender os princípios de funcionamento do Sistema de Posicionamento Global
(GPS) e sua aplicação no meio rural.
 Medir áreas com GPS de navegação.
 Compreender as formas de uso do receptor GPS de precisão (GPS geodésico).
 Compreender os princípios da utilização de drones (vants) na topografia agrária.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. INTRODUÇÃO À TOPOGRAFIA: definição; objetivos; importância; divisões e
aplicações na agropecuária.
2. PLANIMETRIA: generalidades; conceitos; princípios e métodos de medição expedita
de áreas rurais; noções de medição ordinária; confecção da planta topográfica;
locação de alinhamentos.
3. ALTIMETRIA: conceitos; princípios e métodos expeditos de nivelamento; noções de
medição altimétrica ordinária; locação de curvas de nível; representações altimétricas
de áreas.
4. PLANI-ALTIMETRIA: interpretação e utilização de plantas plani-altimétricas no
planejamento de atividades rurais.
5. SISTEMA GLOBAL DE NAVEGAÇÃO POR SATÉLITE (GNSS): generalidades;
composição do sistema GNSS; Sistema de Posicionamento Global (GPS):
funcionamento e utilização; Drones (vants): características e utilização na
agropecuária.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 Aulas teóricas (expositivas)
 Aulas práticas (campo e laboratório)
MATERIAL DIDÁTICO
 Data Show
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Textos científicos
Livros didáticos
Equipamentos topográficos disponíveis no IFRJ campus Pinheiral (teodolitos,
estação total, níveis mecânicos, receptores GPS, nível de mangueira,
acessórios, etc)
Quadro branco e de giz

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO





Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta constituindo 60% da
nota final
Relatórios das atividades prática, trabalhos, exercícios individuais e em grupo, testes
teóricos e práticos de verificação de aprendizagem, de acordo com o assunto
abordado constituindo 30% da nota final
Assiduidade e participação ativa nas atividades propostas constituindo 10% da nota
final

BIBLIOGRAFIA
J. CASACA, J. L. MATTOS, J. M. B. DIAS. Topografia Geral. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
181p.
J.C. McCormac. Topografia. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 408p.
A.C. Santiago Guia do Técnico Agropecuária: Topografia e Desenho. Campinas: Instituto
Campineiro de Ensino Agrícola. 1982, 110p.

DISCIPLINA: Administração Rural
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º ano - 4 horas/aula semanais (108 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
• Através de conhecimentos técnicos, econômicos e administrativos da atividade
agropecuária no contexto do agronegócio, formar um arcabouço intelectual suficiente para a
tomada de decisões que tornem as unidades de produção, empresariais e familiares, e os
processos produtivos, eficiente nos aspectos técnico, econômico, social e ambiental.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Orientar o estudo da atividade agropecuária no contexto teórico e empírico do agronegócio;
• Proporcionar a aquisição de conhecimentos teóricos e metodológicos necessários à análise
econômica da produção e comercialização agropecuária;
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• Estudo de teorias e técnicas essenciais ao planejamento e gestão das unidades de
produção e do processo produtivo;
• Propiciar conhecimentos teóricos e metodológicos necessários à elaboração, implantação e
avaliação de projetos agropecuários.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
• AGRONEGÓCIO
Marco conceitual, o agronegócio brasileiro e panorama das principais cadeias produtivas.
• ECONOMIA RURAL
Teorias aplicadas à análise do agronegócio e à administração da empresa agrícola.
• COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA
Marco conceitual e análise das estratégias disponíveis aos agricultores.
• ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA AGRÍCOLA
Teoria e conceitos, planejamento e processo administrativo, teoria e técnicas de montagem e
apuração dos custos, avaliação dos resultados da unidade de produção.
• USO DA INFORMÁTICA NA ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE.
• POLÍTICA AGRÍCOLA E LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO AGRONEGÓCIO.
• ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Teoria, estrutura do projeto, métodos de programação e avaliação de viabilidades.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Aulas teóricas.
• Visitas técnicas a agricultores e empresas integrantes do agronegócio,
• Manuseio de software de administração rural.
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Data Show
• Lousa Digital
• Textos científicos
• Livros didáticos
• DVD
• Quadro de giz
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
• Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta constituindo 60 a 70% da
nota final
• Apresentação de seminários, trabalhos, exercícios individuais e em grupo, constituindo 20 a
30% da nota final.
• Assiduidade e participação ativa nas atividades propostas constituindo 10% da nota final
7. BIBLIOGRAFIA
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ANTUNES, L. M. ENGEL, A. Manual de administração rural. 3ª edição revisada e
ampliada, editora Agropecuária, Guaíba – RS, 1999. 196p.
FLORES, A.W.; RIES, L. R.; ANTUNES, L. M. Projetos e Orçamentação Agropecuária.
Guaíba: Agropecuária, 2001.
HOFFMANN, R. SERRANO, NEVES, E. M. Administração da empresa agrícola. Editora
Pioneira, 4ª edição revisada, São Paulo – SP, 1984.

DISCIPLINA: Agroindústria
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º ano - 4 horas/aula semanais (108 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
• Compreender a importância econômica e social da agroindústria, que através da
transformação das diversas matérias-primas em produtos acabados, agrega valor às
mesmas, oferece ao consumidor um alimento seguro que atende a legislação vigente no seu
processamento o que consolida a agroindústria e proporciona qualidade de vida a família de
pequenos produtores rurais, tornando-os empreendedores e obtendo maior renda através da
comercialização dos produtos acabados.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Preparar profissionais para atuarem em atividades agroindustriais.
• Contribuir para o desenvolvimento econômico de produtores familiares
• Contribuir com o avanço tecnológico de empresas agroindustriais locais e regionais.
• Preparar profissionais capazes de promover o aumento da produção e produtividade das
agroindústrias com diminuição das perdas e desperdícios de matérias primas e subprodutos.
• Desenvolver a capacidade de empreendedor do cidadão para que possa gerir seu próprio
agronegócio.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
• INTRODUÇÃO
− Conceito e importância social e econômica da agroindústria;
− Boas Práticas de Fabricação;
− Valor nutricional dos alimentos;
− Introdução aos métodos e técnicas de conservação de alimentos;
• PROCESSAMENTO DE LEITE
− Conceito, composição química, valor nutritivo;
− Recepção e controle de qualidade do leite;
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− Cuidados e tratamentos dados ao leite;
− Elaboração de derivados de leite: Iogurte, coalhada, manteiga, ricota, bebida láctea,
vitamina de soro, requeijão (corte e pastoso), doce de leite, leite condensado, licor de leite e
chocolate, bala de leite, queijo minas, curado, mussarela, reino e gouda;
− Embalagem, rotulagem, armazenamento, controle de qualidade e cálculo de custo dos
produtos acabados.
• PROCESSAMENTO DE CARNE (BOVINA, SUÍNA, AVES E PESCADOS)
− Conceito e tipos de carnes;
− Composição química e valor nutritivo;
− Transformação do músculo em carne;
− Recepção e controle de qualidade das carnes;
− Desossa e cortes de carnes;
− Classificação dos produtos cárneos:
- Frescais
- Embutidos (crus, cozidos, defumados e fermentados)
Tipos de tripas;
Tipos de defumadores;
- Produtos curados;
- Produtos reestruturados;
− - Produtos enlatados;
− Condimentos e aditivos utilizados em produtos cárneos;
− Processamento de produtos Cárneos: Lingüiças, defumados, hambúrguer, salgados,
apresuntado, pururuca, salaminho, almôndega, frango desossado (inteiro e rocambole),
chouriço, limpeza e filetagem de pescado.
• PROCESSAMENTO DE VEGETAIS:
− Planejamento, orientação e acompanhamento do processo de aquisição da matéria-prima;
− Conservação e armazenamento da matéria-prima;
− Seleção, classificação e sanificação de vegetais;
− Fabricação de: geléia, compota, doce em massa, polpada, licores, fruta cristalizada,
vegetais desidratados, picles, chucrute, vegetais minimamente processados, catchup,
palmito em conserva, conserva de pimenta, aproveitamento integral dos vegetais, vegetais
congelados.
− Planejamento e monitoramento do aproveitamento de resíduos.
− Controle de qualidade e embalagens indicadas para os diversos produtos.
• PROCESSAMENTO DE PRODUTOS NÃO ALIMENTÍCIOS:
− Fabricação de sabão, detergente desinfetante e água sanitária.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Aulas práticas (campo e laboratório)
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5. MATERIAL DIDÁTICO
• Data Show
• Lousa Digital
• Textos científicos
• Livros didáticos
• DVD
• Quadro de giz
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
• Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta constituindo 60% da nota
final
• Relatórios das atividades prática, trabalhos, exercícios individuais e em grupo, testes
teóricos e práticos de verificação de aprendizagem, de acordo com o assunto abordado
constituindo 30% da nota final
• Assiduidade e participação ativa nas atividades propostas constituindo 10% da nota final
7. BIBLIOGRAFIA :
ALENCAR Newton de. Como defumar e fabricar alimentos – o aproveitamento de suínos e
bovinos na propriedade rural. Florestal – MG: Ediouro S. A., 1993.
CAMARGO. R. et al. Tecnologia de Produtos Agropecuários – Alimentos. São Paulo:
Nobel, 1984.
CANECCHIO FILHO, Vicente. Indústrias rurais. 2 ed. Campinas: Instituto Campineiro de
Ensino Agrícola, 1984.
DUTRA, Eduardo Reis Peres; MUNCK Alberto Valentim. Apostila de fabricação de queijos
convencionais. Juiz de Fora: EPAMIG/ CT/ ILCT, 2002. 50 p. FONSECA, Carlos Henrique.
Apostila de salga. Juiz de Fora: EPAMIG/ CT/ ILCT, 1989. 26 p.
INSTITUTO DE LATICINIOS CANDIDO TOSTES. Tecnologia de fabricação de manteiga.
Juiz de Fora: EPAMIG/ CT/ ILCT, 2001. 51 p.

DISCIPLINA: Biologia III
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º ano - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
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ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
- Compreender a formação de um novo indivíduo.
- Diferenciar as funções e composições dos diferentes tipos de tecidos.
- Valorizar os conhecimentos sobre a estrutura e o funcionamento do corpo humano,
reconhecendo a importância desse saber tanto para compreender melhor as características
físicas como para prevenir eventuais distúrbios que comprometam nossa saúde.
- Compreender o funcionamento do organismo humano e estabelecer relações entre a
fisiologia dos sistemas do corpo humano.
- Relacionar e diferenciar a estrutura e funcionamento do organismo humano e dos demais
grupos de animais.
- Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação
usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas,
relações matemáticas ou linguagem simbólica.
- Reconhecer os vetores das principais doenças que afligem o homem, bem como as
respectivas profilaxias.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Esquematizar a formação de gametas, masculino e feminino, e a fecundação.
- Enumerar as fases do desenvolvimento embrionário.
- Conhecer os aspectos gerais da formação do tubo nervoso, da notocorda e dos diferentes
tecidos embrionários.
- Reconhecer os tipos de tecidos do corpo humano, exemplificar os locais do corpo onde
ocorrem e citar suas funções.
- Identificar a anatomia dos sistemas do corpo humano: cardiovascular, respiratório,
digestório, urinário, linfático, esquelético, muscular, genital feminino e masculino, imunitário,
nervoso, endócrino e dos sentidos.
- Comparar a fisiologia de cada sistema do corpo humano com de outros animais.
- Aplicar os conhecimentos sobre sistema genital e reprodução para decidir e controlar sua
própria reprodução, compreendendo os princípios de funcionamento dos diversos métodos
contraceptivos.
- Utilizar os conhecimentos sobre a reprodução e o desenvolvimento embrionário humanos
para ajudar a formar juízos de valor em assuntos polêmicos da cidadania, tais como controle
de reprodução, aborto, fertilização in vitro, clonagem etc.
- Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam à
preservação e à implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente.
- Relacionar as principais doenças que afetam o ser humano a seus ciclos de vida e
identificar as medidas necessárias para prevenir tais doenças.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
- Gametogênese e fecundação.
- Noções de embriologia animal. Fases do desenvolvimento embrionário. Formação de
tecidos e órgãos.
- Histologia animal. Diferenciação das células (e de sua disposição) nos tecidos.
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- Diferenciação das funções dos tecidos que compões o corpo humano (epitelial, nervoso,
muscular e conjuntivo).
- Anatomia Humana e Fisiologia Humana e Comparada dos sistemas: cardiovascular,
respiratório, digestório, urinário, linfático, esquelético, muscular, genital feminino e masculino,
imunitário, nervoso, endócrino e os sentidos.
- Programas de saúde. Principais doenças que afetam o ser humano, suas características,
vetores, ciclos de vida e consequências.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Trabalho em grupo com discussão de textos
Aulas práticas com apresentação de relatórios (laboratório)
5. MATERIAL DIDÁTICO
Textos variados
Quadro
Equipamento de multimídia
Material de prática.
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta.
Relatórios das atividades práticas.
Seminários.
Atividades lúdicas
Avaliação formativa com foco na assiduidade e participação nas atividades
propostas.
7. BIBLIOGRAFIA
Amabis, J.M.; Martho, G.R. Biologia (coleção). 2 e 3 ª Ed. São Paulo: Moderna. 2010.
Laurence, J. Biologia: ensino médio, volume único 1ª Ed. São Paulo: Nova geração. 2005.
Linhares, S.; Gewandsznajder, F. Biologia Hoje (coleção). 2 e 3 ª Ed. São Paulo: Ática.
2010.
Pezzi, A. Gowdak, D.O., Mattos, N.S. Coleção Biologia. 2 e 3 ª Ed. São Paulo: FTD. 2010

DISCIPLINA: Educação Física III
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º ano - 2 horas/aula semanais (54 horas/aulas/anual)
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ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
• Possibilitar aos educandos a vivência sistematizada de diversas manifestações/atividades
corporais com base no prazer, na criatividade e na diversão, buscando a educação para o
lazer, a sua formação cultural e a promoção da sua saúde.
• Além disso, esses conhecimentos/habilidades da cultura corporal devem trazer para os
envolvidos benefícios físicos, emocionais e intelectuais, contribuindo para a formação de sua
identidade e permitindo uma maior autonomia e consciência crítica do mundo que os cerca.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Possibilitar ao aluno e a aluna, o conhecimento e o uso do seu corpo inteiro, sem
dissociações, como instrumento de expressão consciente na busca de sua liberdade e
superação de suas necessidades e limites.
• Estimular a participação e organização de atividades em grandes e pequenos grupos,
compreendendo as diferenças individuais e procurando colaborar para que o grupo possa
atingir os objetivos programados;
• Compreender a importância da prática da atividade física para o ser humano, nos aspectos
culturais, biológicos e psicossociais;
• Despertar o espírito comunitário e a socialização de valores sociais, morais, éticos e
estéticos ligados a princípios humanistas e democráticos;
• Resgatar os diferentes valores culturais do nosso povo e a incorporação de novos na
prática cotidiana da educação física;
• Discutir as transformações possíveis das regras nos diferentes jogos.
• Executar atividades físicas ligadas à cultura corporal, tais como o esporte, a dança, a
ginástica, a luta e os jogos e brincadeiras.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I
• Histórico do Handebol no Brasil e no Mundo
• Fundamentos técnicos principais:
• Passe,
• Recepção,
• Arremessos
• Ginástica
• Dança
• Jogos e brincadeiras em forma de aquecimento ou de preparação para o jogo de handebol
• Regras do Handebol e aplicação durante a prática do jogo
Unidade II
• Dribles estáticos e dinâmicos e fintas
• Posições, funções e características dos jogadores de hanbebol: o goleiro, o armador
central, os armadores direito e esquerdo e pontas direita e esquerda, o pivô.
• Os sistemas e ataques: técnica individual defensiva
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• Sistemas defensivos por zonas e combinados: 6x0, 5x1, 4x2, 3x3, 3x2x1, 7.1
• Sistemas de ataques 5x1 e 4x2- Ataques padronizados com cruzamentos entre armador
central e alas (direita e esquerda), com armador central e pivô e cruzamentos de pivô e
pontas.
• Regras do Handebol e aplicação durante a prática do jogo
• Ginástica
• Jogos e brincadeiras
• Dança
Unidade III
• Histórico do Basquete no Brasil/
• Iniciação ao basquetebol:
• Controle de bola:
• Dribles parado, com giros do corpo e com reversões
• Controle do corpo:
Passes
• Arremessos parado( lance livre) e com salto (jump) e Arremesso em movimento (Bandeja
pelos dois lados;
• Noções básicas e atualizadas das regras do basquetebol- jogos pré-desportivos
• Jogos e brincadeiras como aquecimento e/ou dinamizadores dos fundamentos do esporte
• Ginástica
• Dança
• Unidade IV
• Sistemas táticos defensivos:
• Ações do pivô:
• Arremessos
• Rebote defensivo e ofensivo
• Padronização de ataques e contra ataques;
• Padronização de ataque (servir e ir servir e ir com corta luz) e bloqueio ofensivo;
• Posição e função de jogadores
• Noções básicas e atualizadas das regras do basquetebol- jogos pré-desportivos
• Jogos e brincadeiras como aquecimento e/ou preparatórios para o jogo de basquetebol
• Ginástica
• Dança
• Basquetebol e inclusão- basquetebol em cadeiras de rodas
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Aulas teóricas (expositivas)
• Exposição de vídeos
• Aulas práticas
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5. MATERIAL DIDÁTICO
• Quadras/campo de futebol e trilha ecológica
• Quadro de giz
• Equipamento de multimídia
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em duplas, com ou sem consulta.
Provas práticas individuais ou em duplas.
Trabalhos teórico-práticos individuais e/ou em duplas.
Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
DARIDO, S. C. e SOUZA JUNIOR, O. M. Para ensinar educação física- possibilidades de
intervenção na escola. Campinas: Papirus, 2007.
FERREIRA, A. E. X. e DE ROSE JR, D. Basquetebol: técnicas e táticas. São Paulo: EPUUSP, 1987.
Regras oficiais de Handebol e Beach Handball. Rio de Janeiro: Sprint, 2009. .
SANTOS, R. Handebol 1000 exercícios. Rio de Janeiro: Sprint, 1999.

DISCIPLINA: FILOSOFIA III
CURSO: Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2 horas/aulas semanais
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVOS GERAIS:
Permitir que os alunos compreendam a relação entre os debates filosóficos presentes na
história da filosofia e os problemas próprios da existência humana, de modo que as
contribuições que os filósofos deram a estes problemas possam levá-los a análises mais
aprofundadas destas questões. No 3o ano, pretende-se analisar os debates modernos sobre
soberania e as garantias de legitimidade do poder com o intuito de desenvolver uma reflexão
sobre poder, liberdade e democracia na contemporaneidade. Além disso, busca-se
desenvolver as relações entre as questões contemporâneas postas pela globalização, as
reflexões sobre a ciência e o seu papel no desenvolvimento tecnológico atual.







2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Reconhecer o poder da ideologia na construção de uma sociedade autoritária.
Identificar a tolerância à diversidade como base de construção de uma sociedade libertária.
Entender o conceito de globalização contemporânea, suas possibilidades e seus problemas.
Reconhecer que o processo de desenvolvimento científico se dá por rupturas e não por
evolução.
Refletir sobre o sentido da ciência em nosso tempo.
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Analisar o processo científico e sua constituição no tempo.
Refletir sobre o papel da ciência na construção do sentido da vida contemporânea.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I: Poder e Liberdade








A teoria contratualista moderna
Democracia e autoritarismo
Estado e legitimidade do poder
A tensão entre liberdade e igualdade
Crítica ao contratualismo
Democracia, Liberdade e Meio Ambiente
Unidade II: Cultura e Liberdade








Ideologia e a construção do poder simbólico
Cultura de massa e a restrição da liberdade individual
Ideologia e autoritarismo
Liberdade ideológica e o respeito à diversidade
Gênero e diversidade: construindo uma ética da liberdade
Educação e diversidade: a construção da tolerância
Unidade III: Filosofia, Poder e Sociedade








Poder e sociedade na contemporaneidade
Globalização e o mundo do trabalho
Globalização e o Meio Ambiente
Globalização e multiculturalismo
Globalização e direitos humanos
Globalização e democracia
Unidade IV: Filosofia da Ciência








Ciência e suas revoluções
Natureza da ciência
Educação e ciência
Ciência e o ensino de ciência
O sentido da formação científica do indivíduo
A ciência e o sentido da existência humana






4. MATERIAL DIDÁTICO
Livro didático;
Textos variados;
Quadro de giz ou quadro branco;
Equipamento de multimídia.






5. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta;
Seminários a partir de textos, vídeos ou imagens;
Atividades lúdicas variadas com produção de manifestações artísticas;
Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas.
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6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: Introdução à Filosofia. 4ª edição. São
Paulo: Moderna, Ed., p. 243, 2009.
CHALMERS, A. F. O que é a ciência afinal?. Tradução Raul Filker. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1993.
CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2005.
MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittigenstein.
6ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, Ed., 2001.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Pensar o Ambiente: bases filosóficas para a Educação
Ambiental. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao4.pdf> Acesso
em: 18 set. 2016.
Pré-Socráticos. São Paulo: Nova Cultural, 2000. (Coleção Os Pensadores).
REALE, G.; ANTISERI, D. História da Filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus,
v. 1, 2003.
História da Filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, v. 2, 2003.
História da Filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, v. 3, 2003.
História da Filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, v. 4, 2003.
História da Filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, v. 5, 2003.
História da Filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, v. 6, 2003.
História da Filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo: Paulus, v. 7, 2003.

DISCIPLINA: Física III
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
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PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º ano - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Fazer com que os estudantes consigam
• demonstrar domínio básico da norma culta da Língua Portuguesa e do uso das diferentes
linguagens: matemática, artística, científica, entre outras.
• compreender e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para a compreensão de
fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das
manifestações artísticas.
• selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de
diferentes formas, para enfrentar situações-problema, segundo uma visão crítica com vistas
à tomada de decisões.
• organizar as informações e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para a
construção de argumentações consistentes.
• recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de
intervenção-solidária na realidade, considerando a diversidade sociocultural como inerente à
condição humano no tempo e no espaço.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fazer com que os estudantes consigam
• compreender os conceitos básicos da óptica geométrica.
• conhecer os processos de formação de imagens em espelhos e lentes.
• estabelecer as relações ditadas pelas equações fundamentais dos espelhos e lentes.
• compreender o conceito de carga elétrica.
• utilizar as interações elétricas utilizando o conceito de campo elétrico e potencial elétrico.
• utilizando o conceito de carga elétrica, compreender o comportamento de uma corrente
elétrica num circuito elétrico.
• compreender o efeito magnético gerado por cargas elétricas em movimento e utilizá-lo
para atender o efeito magnético gerando o efeito elétrico.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I
• Conceitos básicos: raio de luz e princípios da propagação da luz
• Reflexão da luz em espelhos planos
Unidade II
• Reflexão da luz nos espelhos esféricos
• Refração da luz e suas aplicações nas lentes
Unidade III
1. A carga elétrica e sua presença na matéria
2. Processos de eletrização
3. Conceitos de campo e potencial elétrico
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Unidade IV
1. Circuitos simples com geradores, resistores e capacitores
2. O magnetismo e o processo de indução magnética
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Aulas teóricas com discussão
• Uso de aparatos experimentais de baixo custo
5. MATERIAL DIDÁTICO
• kits experimentais
• Quadro de giz
• Equipamento de multimídia
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais e sem consulta
Listas de exercício
Avaliação formativa
7. BIBLIOGRAFIA
Penteado, Paulo Cesar e Torres, Carlos Magno; Física, Ciência e Tecnologia, volume 2, 1ª
edição; Editora Moderna; São Paulo; 2005
Bonjorno, José Roberto; Bonjorno Regina Azenha; Bonjorno, Walter e Ramos, Clinton;
Temas de Física vol.2; Editora FTD; São Paulo; 2006
Ramalho, Francisco; Soares, Paulo Toledo e Ferraro, Nicolau; Fundamentos da Física;
vol.2 ; 9ª edição, 2008; Editora Moderna, São Paulo

DISCIPLINA: Geografia III
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º ano - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
• Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da geografia: espaço, território,
região, lugar, escala e paisagem, tomando por base a leitura do cotidiano sócio-espacial da
sociedade e, por conseguinte do aluno; identificar a dinâmica do quadro natural nas
dimensões globais, regionais e locais, e, sua relação com o crescimento socioeconômico;
além de buscar a formação de cidadãos responsáveis e conscientes em relação as suas
práticas e posicionamentos em relação às questões ambientais e sociais.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Promover a leitura, análise e interpretação dos códigos específicos da Geografia (mapas,
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gráficos, tabelas etc.), considerando-os como elementos de representação de fatos espaciais
e/ou especializados.
• Discutir o conceito / processo de globalização, evidenciando suas consequências sociais,
econômicas e ambientais.
• Analisar o papel do Brasil no mundo globalizado
• Entender a necessidade de se manter um equilíbrio entre os elementos da natureza.
• Analisar os impactos das atividades humanas no meio ambiente.
• Abordar questões associadas ao desenvolvimento econômico e tecnológico das sociedades
humanas, assim como, seus reflexos na paisagem.
• Analisar as conseqüências sociais, econômicas e ambientais do processo de urbanização e
de expansão de áreas rurais.
• Relacionar os efeitos das desigualdades sociais na segregação espacial, no subemprego e
na submoradia.
• Discutir o papel dos diferentes movimentos e organizações sociais.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
• Unidade I – Globalização
O que é globalização?
Economia mundial e a globalização
Fluxos de informação / pessoas / produtos / capital
O espaço geográfico
O Brasil no mundo globalizado
Risco país
O processo de privatização no Brasil
O comércio exterior brasileiro
Brasil – Mercosul e ALCA
• Unidade II – A Questão Ambiental no Brasil e no Mundo
Questão ambiental e desenvolvimento
Sociedade de consumo
O despertar da consciência ecológica – movimentos
Principais conferências, encontros, tratados e movimentos ambientais
A questão ambiental no Brasil
Impactos ambientais nos espaços urbanos e rurais
A questão energética (hidrocarbonetos, pré-sal, a crise energética / conflitos, distribuição
mundial da energia, problemas ambientais, fontes energéticas alternativas)
• Unidade III – Movimentos, Organizações Sociais e Conflitos
Conflitos Mundiais
A questão agrícola no Brasil
A questão da terra no Brasil
A luta pela terra – movimentos sociais
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Conceito de movimento social
ONG, Sindicatos e grupos sociais
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas / dialogadas / investigativas)
Trabalhos em grupo com discussão de textos.
Aulas práticas – trabalhos de campo com apresentação de relatórios
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Textos científicos
• Livros didáticos
• Quadro de giz
• Equipamentos de multimídia (vídeos, músicas
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
Relatórios das atividades de campo
Seminários
Atividades lúdicas
Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
LUCCI, Elian Alabi. Geografia Geral e do Brasil
SENE, Eustáquio de. Geografia: espaço geográfico e globalizado, geografia geral e do
Brasil, 2003. Ed. Spicione, São Paulo.
SAMPAIO, F. S. ; SUCENA, I. S. Geografia: ser protagonita. 2010 Ed. Edições sm, São
Paulo

DISCIPLINA: História III
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º ano – 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Este curso tem como foco central o desenvolvimento de conceitos históricos
contextualizados e interdisciplinares, mediante a articulação passado-presente, incorporando
e (re)significando os conteúdos e conhecimentos já produzidos ao longo do Ensino
Fundamental e na vivência do aluno.
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Revisar os conceitos discutidos em História II;
• analisar criticamente o surgimento e desenvolvimento da sociedade capitalista moderna
(pós-Segunda Revolução Industrial);
• aprofundar e discutir conceitos políticos (fascismo, “socialismo real” ou socialismo soviético,
neoliberalismo, Estado de Bem-Estar Social e Reformas, globalização, etc);
• analisar a consolidação do Estado-Nação brasileiro (o projeto político vargista e o mito da
democracia racial);
• discutir a cidadania, direitos sociais e formas de participação política no Brasil republicano
(resistência negra e indígena no Brasil, igualdade racial e democracia);
• analisar criticamente a industrialização do Brasil; analisar movimentos de independência
nacional e revoluções do terceiro-mundo;
• analisar criticamente o papel da mídia e da indústria cultural no mundo atual.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I
• REVISÃO: Imperialismo, Brasil Império, liberalismo e socialismo
• Primeira Guerra Mundial: a guerra no cenário africano, europeu e no Oriente-Médio
• Revolução Russa
• O Brasil republicano: Primeira República (1889-1930)
Unidade II
• Crise de 1929
• O Fascismo
• Era Vargas (1930-1945): a construção da nacionalidade e o mito da “democracia racial”; a
valorização da mestiçagem na cultura brasileira;
• Segunda Guerra Mundial: a guerra no cenário africano, europeu e asiático
Unidade III
• Brasil: Regime Liberal Democrático (1945-64)
• A Guerra Fria
• Movimentos de libertação nacional na África e Ásia.
Unidade IV
• Conflitos no Oriente-Médio
• Brasil: A Ditadura Civil-Militar (1964-1985)
• Fim da Guerra Fria e neoliberalismo
• Brasil: A Nova República e os desafios da atualidade: movimentos negro e indígena e as
políticas de afirmação; reforma agrária e demarcação de terras indígenas no Brasil;
4.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Aulas teóricas (expositivas)
• Trabalho em grupo com discussão de textos
• Estudo dirigido
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• Análise de fontes históricas
5..MATERIAL DIDÁTICO
• Textos variados
• Quadro de giz
• Equipamento de multimídia
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
Seminários
Atividades lúdicas
Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas
7.BIBLIOGRAFIA
FREIRE, Américo & MOTTA, Marly. História em curso: o Brasil e suas relações com o
mundo ocidental. Rio de Janeiro: Editora FGV/Bertrand do Brasil, 2008.
FERREIRA, Marieta de Moraes; ENDERS, Armelle, FRANCO, Renato. História em curso:
da Antiguidade à Globalização. Rio de Janeiro: Editora FGV/Bertrand do Brasil, 2009.
NEVES, Maria de Fátima R. das. Documentos sobre a escravidão no Brasil: textos e
documentos. São Paulo: Ed. Contexto, 2006
NETO, José Alves de Freitas & TASINAFO, Célio Ricardo. História Geral e do Brasil. São
Paulo: Editora Harbra, 2007

DISCIPLINA: Inglês III
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º ano - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
Formação leitora no uso de textos autênticos na área de Agropecuária e outras de interesse
comum, à luz da abordagem sociocognitiva. Elementos constituidores do contexto da leitura
e escrita: linguagem, modelos culturais e ideológicos, participantes, propósito comunicativo,
gênero, organização textual e processos inferenciais. Estratégias de leitura e escrita. Mapas
conceituais. Processos léxico-gramaticais.
1. OBJETIVO GERAL
Propiciar oportunidades de acesso à informação que possam reverter em formação leitora no
uso de textos autênticos em língua inglesa na área de Agropecuária assim como em visão de
mundo mais abrangente.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Conduzir o educando a procedimentos sociocognitivos básicos para leitura em língua
inglesa;
Levar o educando a avaliar o contexto sociocultural de textos variados observando e
identificando seus componentes integrantes, sejam eles linguísticos e não-linguísticos,
característicos dos gêneros de interesse;
Conduzir o educando na observação de como um texto se organiza, identificando partes
integrantes do mesmo, e selecionando informações de acordo com seus objetivos;
Levar o educando a aplicar estratégias que facilitam a leitura e fazer uso de diferentes níveis
de compreensão de um texto;
Levar o educando a conhecer termos, jargões e combinações lexicais (chunks)
característicos da área de Agropecuária e outras áreas de interesse comum.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Parte 9:
• Atividades de conscientização: língua e mercado de trabalho em agronegócio
• Revisão: estratégias de leitura; contexto; inferência; mapa conceitual; campo semântico;
intertextualidade
• Léxico 9: morfologia; falsos cognatos; vocabulário de interesse
• Aspectos gramaticais 9: sintagmas verbais e suas funções; conectores; subordinação
• Vestibular 5: revisão de temas e estratégias de prova; simulados
• Fraseologia 4: revisão
Parte 10:
• Intertextualidade: referência; alusão; ironia; humor; sarcasmo
• Inferência
• Fraseologia 5: parágrafo
• Mapa conceitual: preparação da escrita de parágrafo
• Léxico 10: cognatos; falsos cognatos e vocabulário de interesse; morfologia
• Aspectos gramaticais 10: sintagmas verbais e suas funções;
• Vestibular 6: simulados
Parte 11:
• Intertextualidade: temas transversais
• Inferência
• Fraseologia 6: escrita de parágrafos
• Léxico 11: domínios semânticos
• Aspectos gramaticais 11: domínios sintáticos
• Vestibular 7: simulados
Parte 12:
• Intertextualidade: temas transversais
• Inferência
• Fraseologia 7: escrita de resumos acadêmicos
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• Léxico 12: domínios semânticos
• Aspectos gramaticais 12: domínios sintáticos
• Vestibular 8: simulados
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas expositivas
Atividades em grupo
Discussão de textos
Vídeos
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Textos variados específicos da área
• Quadro
• Giz / caneta de quadro
• Notebook
• Datashow
• Caixa de som
• Material impresso preparado e copiado semanalmente, com base nas necessidades dos
aprendizes
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Avaliações escritas (com ou sem consulta): testes e provas
Apresentações expositivas (individual ou em grupo)
Projetos bimestrais (dependendo da dedicação da turma)
Trabalhos de casa
7. BIBLIOGRAFIA
Cobuild English Language Dictionary. Harper Collins Publishers, London, 1992.
BUENO DE ABREU, R. C. ET AL. Longman dicionário escolar inglês português
português- inglês para estudantes brasileiros. Essex: Pearson Education Ltd, 2002.
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, Cambridge,
1998.
Algumas Revistas Eletrônicas:
http://www.agriculture.com/
http://www.gov.mu/portal/site/moa
http://ecology.com/index.php
http://www.ecologyandsociety.org/
http://www.nature.com/
http://www.newscientist.com/
http://www.popsci.com/
http://www.scientificamerican.com/
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DISCIPLINA: Irrigação e Drenagem
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º ano, 2 horas/aula semanais (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Proporcionar aos educandos conhecimentos teóricos e práticos com o objetivo de
capacitá-los ao exercício de sua profissão, no caso, especificamente, de fornecer
suporte à elaboração de projetos, manejo tecnológico e operacional de sistemas de
Irrigação e Drenagem; despertar o senso crítico, na aplicação dos conhecimentos
em Irrigação e Drenagem, coerente com a realidade agropecuária nacional e
regional.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Compreender os princípios que regem a Irrigação e Drenagem, em termos de relação
água-solo-planta-atmosfera, bem como os benefícios possíveis de serem obtidos em
tais sistemas.
 Compreender os princípios legais necessários à irrigação (outorga do uso da água).
 Compreender as características básicas dos sistemas de irrigação por superfície,
aspersão e localizada.
 Determinar a quantidade de água disponível em pequenos córregos com o uso de
flutuadores e vertedores.
 Compreender os princípios da qualidade da água para fins de irrigação e a restrição
de uso das mesmas.
 Quantificar a umidade do solo em um instante qualquer com o uso do DUPEA
(Determinador de Umidade por Equivalência de Água).
 Estimar o consumo de água de culturas agrícolas.
 Determinar o momento correto de iniciar uma irrigação.
 Determinar a quantidade correta de água a aplicar em uma irrigação com o uso de
tensiômetro, tanque Classe “A” e DUPEA.
 Dimensionar pequenas tubulações de água para irrigação.
 Selecionar, simplificadamente, conjuntos moto-bombas para irrigação.
 Compreender os princípios da seleção de emissores para sistemas de irrigação.
 Compreender os princípios de avaliação de sistemas de irrigação pressurizados e sua
importância.
 Compreender as características básicas dos principais tipos de sistemas de
drenagem existentes para pequenas áreas, em especial aqueles que utilizam bambu.

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. IRRIGAÇÃO: conceito, histórico, vantagens e desvantagens, interdisciplinaridade.
2. QUALIDADE DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO: generalidades; qualidade
microbiológica e química da água – características e mensuração.
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3. QUANTIDADE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO: medição, captação e condução da
água. Outorga do uso da água.
4. ESTUDO DOS MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO: superfície, aspersão e localizada:
características, tipos e componentes.
5. RELAÇÃO ÁGUA-SOLO-PLANTA-ATMOSFERA: generalidades; umidade do
solo - características e formas de quantificação; o solo como reservatório de
água; evapotranspiração – conceitos, características e formas de mensuração.
6. HIDRÁULICA APLICADA A IRRIGAÇÃO: princípios de dimensionamento de
sistemas pressurizados de irrigação.
7. MANEJO RACIONAL DA IRRIGAÇÃO: princípios elementares – quando e quanto
irrigar; instrumental e operação. Noções de avaliação de sistemas.
8. DRENAGEM DE SOLOS AGRÍCOLAS: conceito; tipos de sistemas:
características e utilização.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 Aulas teóricas (expositivas)
 Aulas práticas (campo e laboratório)
5. MATERIAL DIDÁTICO
 Data Show
 Textos científicos
 Livros didáticos
 Modelos operacionais de sistemas de irrigação
 Quadro branco e de giz

6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
 Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta constituindo 60% da
nota final
 Relatórios das atividades prática, trabalhos, exercícios individuais e em grupo, testes
teóricos e práticos de verificação de aprendizagem, de acordo com o assunto
abordado constituindo 30% da nota final
 Assiduidade e participação ativa nas atividades propostas constituindo 10% da nota
final
7. BIBLIOGRAFIA
S. BERNARDO, A. A. SOARES, E. C. MANTOVANI. Manual de Irrigação. Viçosa: UFV. 7ª
ed., 2005, 611p.
E.C. MANTOVANI, S. BERNARDO, L.F. PALARETTI. Irrigação: princípios e métodos.
Viçosa: UFV. 2007, 358p.
A. DAKER Captação, Elevação e Melhoramento da Água. Rio de Janeiro: Freitas Bastos.
1983, 408p. (A Água na Agricultura, vol.2)

DISCIPLINA: Português 3.
CURSOS: Técnico em Agropecuária.
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MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio.
REGIME: Anual.
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1ª série - 02 horas/aula semanais/54 horas/aulas/anual
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
 Ampliar e aperfeiçoar os conhecimentos do corpo discente, propiciando-lhe um
enriquecimento cultural que lhe possibilite desenvolver, com competência, sua
capacidade de reflexão crítica, por meio dos fatos linguísticos, no que tange
ao domínio da leitura, compreensão e produção de diversas modalidades de
texto e, também, ao domínio da norma culta e formal do português.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Desenvolver a competência e o desempenho no âmbito da linguagem;


Utilizar os recursos linguísticos para o processo de socialização;



Conscientizar acerca da importância da norma culta do português;



Desenvolver técnicas de expressão oral e escrita, tendo em vista,
particularmente, o domínio das variedades cultas e mais formais do português.

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS








Leitura de textos em português contemporâneo com ênfase na produção da redação
dissertativa e argumentativa.
Termos da oração: sujeito e predicado.
Predicação verbal.
Termos da oração: complementos e adjuntos.
Aposto e vocativo.
A estruturação sintático-semântica dos períodos compostos por coordenação e
subordinação.
Análise dos mecanismos de organização sintática da língua portuguesa, tendo em
vista a concordância e a regência nominal e verbal.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 Aulas expositivas.


Trabalhos em grupo.

5. MATERIAL DIDÁTICO
 Livro didático.


Textos.



Jornais e revistas.



Telejornais.
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6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
 Provas escritas.


Arguição.



Seminário.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABREU, Antônio Suárez. Curso de Redação. SP: Ática, 1991.
ANGELIM, Regina; VIANNA, Edila; CUNHA, Cilene. Dúvidas em Português nunca mais.
RJ: Lexikon, 2005.
CUNHA, Celso. Gramática do Português Contemporâneo: edição de bolso (organização
de Cilene da Cunha Pereira)RJ: Lexikon; Porto Alegre: L&PM Pocket,2008.
GRANATIC, Branca. Técnicas básicas de redação. SP: Scipione, 2000.
PLATÃO, Francisco Savioli; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação.
SP: Ática, 1992.
Ser Protagonista: Língua Portuguesa: ensino médio. SP: Edições SM, 2013.
TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Práticas de Linguagem: leitura e produção de textos
para o Ensino Médio.SP: Scipione, 2001.
TUFANO, Douglas; SARMENTO, Leila. Português: literatura, gramática e produção de
texto.SP: Moderna, 2011.

DISCIPLINA: Literaturas III
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º ano - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Apresentar a Literatura como arte e instrumento de transformação da sociedade. Buscar
a conscientização dos alunos quanto à importância da literatura na formação do leitor e, por
conseguinte, do cidadão.
Incentivar a leitura dos conhecimentos teóricos a respeito da literatura ocidental e
brasileira.
Aplicar esses conhecimentos aos textos literários correspondentes.
Finalmente, conforme prevêem os PCNs:
“O ensino da literatura deverá estabelecer uma relação lúdica do aluno com o texto, numa
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interação dinâmica, capaz de provocar uma visão muito mais ampla, além daquelas
circunscritas pela sua prática existencial, abrindo-lhe todo um caminho de possibilidades de
leituras e fruição do trabalho estético com as palavras”.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Construir conhecimentos acerca da literatura brasileira e portuguesa quanto ao período prémodernista e modernista. Levar aos alunos conhecimentos sobre a literatura brasileira pósmoderna e contemporânea. Estimular a leitura, a produção de textos e a interpretação.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I
• Pré-modernismo: principais autores, contexto histórico, características.
• A Semana de Arte Moderna.
• Dissertação.
Unidade II
• Modernismo em Portugal: principais autores, Fernando Pessoa e seus heterônimos.
• Modernismo no Brasil: primeira geração (características e principais autores) e segunda
geração - prosa (características e principais autores).
• Dissertação.
Unidade III
• Modernismo no Brasil: segunda geração – poesia (características e principais autores) e
terceira geração (características e principais autores).
• Dissertação.
Unidade IV
• Poesia concreta, neoconcretismo, poesia-práxis, poema-processo, poesia marginal, Ariano
Suassuna, Rubem Fonseca e José Saramago.
• Dissertação.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Trabalho em grupo com discussão de textos
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Textos variados
• Quadro de giz
• Equipamento de multimídia
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
Relatórios das atividades práticas
Seminários
Atividades lúdicas
Conceito com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
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BARRETO, Lima. Triste Fim de Policarpo Quaresma.
BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 43 ed. São Paulo: Cultrix, 2006.
INFANTE, Ulisses. Textos: Leituras e Escritas: literatura, língua e produção de textos,

DISCIPLINA: Matemática III
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º ano - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
• Selecionar e utilizar instrumentos de cálculo, representar dados, fazer estimativas, elaborar
hipóteses e interpretar resultados;
• Compreender o conhecimento tecnológico como resultado de uma construção humana,
inserido em um processo histórico e social;
• Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas relações com a
ciência, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus impactos na
vida social.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1º bimestre
• Analisar e interpretar problemas que envolvam contagem
• Compreender e aplicar o Princípio Fundamental da Contagem
• Identificar e calcular problemas que envolvam permutação, arranjo e combinação
• Resolver problemas que envolvam os conceitos de análise combinatória
• Relacionar os conceitos de análise combinatória a outras áreas do conhecimento
2º bimestre
• Compreender taxa de juro simples e composto
• Calcular o lucro sobre o preço de custo e sobre o preço de venda em uma transação
comercial
• Resolver problemas que envolvem juro simples, unidades de tempo, prazo e montante
• Resolver problemas que envolvem juro composto, unidades de tempo, prazo e montante
• Identificar e compreender sistemas de amortização
• Calcular amortização pelos sistemas PRICE e SAC
3º bimestre
• Compreender conceitos estatísticos: população, amostra, variável e frequência
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• Compreender os procedimentos e objetivos de uma pesquisa
• Reconhecer fenômenos de natureza aleatória
• Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequência
• Calcular medidas de tendência central e de dispersão
• Relacionar os conceitos de Estatística a outras áreas do conhecimento
4º bimestre
• Compreender conceitos de probabilidade: experimento aleatório, espaço amostral e
eventos
• Compreender conceitos de probabilidade em espaço amostral equiprovável, probabilidade
da união de eventos e probabilidade condicional
• Interpretar problemas e situações práticas que envolvam conceitos de probabilidade
• Relacionar os conceitos de Probabilidade a outras áreas do conhecimento
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I
Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem, fatorial, permutação, arranjo e
combinação.
Unidade II
Matemática Financeira: percentual, juro simples e composto, sistemas de amortização
(PRICE/SAC).
Unidade III
Estatística Básica: população, amostra, frequência, tabelas e gráficos, medidas de
tendência central e de dispersão.
Unidade IV
Probabilidades: Experimento aleatório, espaço amostral e eventos, probabilidade em espaço
amostral equiprovável, probabilidade da união de eventos e probabilidade condicional.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Trabalho em grupo com discussão de textos
Oficina de Matemática
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Textos variados
• Livro didático
• Quadro de giz
• Equipamento de multimídia
• Utilização de tecnologias da informação (calculadora gráfica, computadores, quadro
interativo)
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta.
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Relatórios das atividades práticas
Atividades lúdicas
Avaliação Conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas.
7. BIBLIOGRAFIA
PAIVA, Manoel. Matemática. Volume único. Ed. Moderna, 2005.
IEZZI, Gelson; DOLCE, Oswaldo; DEGENSZAJN, Roberto Périgo. Matemática. Volume
único. Ed. Atual, 2007.
DANTE, Luiz Roberto. Matemática. Contexto e Aplicações. Volume único. Ed. Ática, 2008.
BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Azenha; OLIVARES, Ayrton. Matemática.
Fazendo a diferença. Ed. FTD, 2006.

DISCIPLINA: Produção Animal III
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º ano, 6 horas/aula semanais (162 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
• Conhecer a importância e a situação atual da Bovinocultura de leite, corte e equinocultura
no contexto da cadeia produtiva das respectivas áreas de atuação, e aspectos básicos da
biologia e manejo dos animais em diferentes sistemas de produção
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar as partes do exterior dos bovinos e equinos e sua importância econômica e
social;
• Diferenciar os sistemas de produção bovinas e eqüinas;
• Manejar adequadamente os animais nas diferentes fases de produção;
• Prevenir as principais patologias através da vacinação em época adequada e de cuidados
higiênicos;
• Descrever o histórico da Bovinocultura e da Equinocultura;
• Discutir sobre a importância da Bovinocultura e da Equinocultura;
• Reconhecer as regiões corpo do anual;
• Conhecer os atributos dos animais domésticos;
• Reconhecer o tipo zootécnico de um animal;
• Identificar as principais raças bovinas e eqüinas;
• Conhecer métodos de melhoramento (animal) genético;
• Avaliar programa de melhoramento genético;
• Avaliar performace animal;
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• Conhecer os procedimentos envolvidos nos métodos e técnicas de reprodução animal;
• Controlar e avaliar o processo reprodutivo;
• Avaliar as vantagens e desvantagens dos sistemas de reprodução natural e artificial;
• Conhecer os sistemas de reprodução artificial
• Adequar manejo ao sistema de criação;
• Planejar e monitorar a obtenção;
• Caracterizar as técnicas e os tipos de preparo da produção a indústria;
• Planejar, avaliar e monitorar o processo de conservação e armazenagem da matéria prima
(leite);
• Cumprir a legislação pertinente;
• Definir procedimentos de controle de qualidade na produção;
• Monitorar e avaliar o emprego de técnicas e métodos de controle;
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
BOVICULTURA DE CORTE
• INTRODUÇÃO
− Histórico de bovinocultura leiteira / UEP bovinocultura leiteira
− Importância: Social da bovinocultura de leite; Econômica da bovinocultura de leite
• EZOOGNÓSIA
− Tipos zootécnico / características indicativas de vaca leiteira
− Reconhecimento da espécie
− Influência do zebu na pecuária leiteira nacional
− Sistema de criação
− Sistema de produção
− Melhoramento e seleção de rebanho
− Melhoramento genético
− Método de reprodução
− Produtividade
− Capacidade de ganho de peso
− Produção média
− Eficiência alimentar
− Persistência de produção
− Eficiência reprodutiva
• PUBERDADE
− Ovulação
− Fecundação
− Gestação
− Parto
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• PUESTRO – FASE DO CICLO ESTRAL
− Monta
− Inseminação artificial
− Matéria prima
− Ordenha: Manual e mecânica
− Ordenhadeira
• FICHAS ZOOTÉCNICAS
− Individual
− Reprodução
− Produção
− Controle leiteiro
− Controle de rebanho
− Etc.
• INTERPRETAR LEGISLAÇÃO PERTIMENTE
• FUNDAMENTOS DE HIGIENE,
(EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS)

LIMPEZA

E

SANITIZAÇÃO

NA

OBTENÇÃO

− Higiene pessoal
− Água
− Detergentes
− Sanitizantes
− Instalações
− Animais
• TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM
− Análise de matéria prima
− Classificação de matéria prima
− Tecnologias de produção
− Equipamentos
− Granelização
− Legislação pertinente
BOVICULTURA DE CORTE
• INTRODUÇÃO
− Importância
− Conceitos
− Relação com outras disciplinas
• O AGRONEGÓCIO DA CARNE BOVINA
− Exportação
− Consumo per capita
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− Valor nutritivo
• EXTERIOR DO BOVINO DE CORTE
− As partes de um bovino
− Relação das partes com o padrão racial
• RAÇAS BOVINAS DE CORTE
• RAÇAS EUROPÉIAS
− Adaptadas ao clima tropical
− Britânicas
− Européias continentais
− Francesas
− Suíças
− Italianas
• RAÇAS INDIANAS
• RAÇAS FORMADAS NO BRASIL
• CRUZAMENTOS INDUSTRIAIS
• RAÇAS SINTÉTICAS
• MANEJO DOS ANIMAIS POR CATEGORIA
− Manejo de bezerros
− Manejo de Matrizes
− Manejo do touro
• SISTEMAS DE PRODUÇÃO
− Confinamento
− Semiconfinamento
− A pasto
• MANEJO NUTRICIONAL
− Nutrição à pasto
− Arraçoamento no confinamento
− Suplementos
− aditivos
• MANEJO DE PASTAGENS PARA PRODUÇÃO DE CARNE
− extensivo
− Rotacionado
• ABATE
− Tecnologia
− Legislação pertinente
• QUALIDADE DA CARNE
• RASTREAMENTO DOS ANIMAIS
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• SANIDADE DO REBANHO BOVINO
− Calendário de vacinação
− Higienização
− Quarentenário
EQUINOCULTURA
• INTRODUÇÃO:
− Origem e domesticação dos eqüinos
− Classificação zoológica
− Caracteres dos eqüinos
− Introdução do cavalo na América
• EXTERIOR DOS EQUINOS
− Cabeça – nomenclatura das partes da cabeça
− Tronco – nomenclatura das partes do tronco do cavalo
− Membros – nomenclatura das partes do membro do cavalo
• RAÇAS E APTIDÕES:
− Raças de salto
− Raças de passeio
− Raças de trabalho
− Raças de corrida
• PELAGENS
− Pelagens simples
− Pelagens Compostas
− Pelagens conjugadas
• INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS:
− Escolha do local de criação
− Instalações
− Equipamentos de montaria
• MANEJO GERAL
− Introdução de cavalos novos
− Prevenção de vícios de estabulagem
− Cuidados com os dentes
− Cuidados com os cascos
− Cama
− Enfermidades que acometem os eqüinos como conseqüência de esforço físico.
• MANEJO ALIMENTAR
− Na mantença
− Animais de trabalho
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− Animais atletas
− Éguas de criação
− Éguas no terço final de gestação
− Éguas em lactação
− Garanhões
− Potros
− Potros órfãos
• MANEJO SANITÁRIO
− Doenças provocadas por bactérias
− Doenças provocadas por vírus
− Vacinação e prevenção
• MANEJO REPRODUTIVO
− Manejo da égua
− Manejo do garanhão
− Cobertura natural
− Inseminação artificial
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Aulas práticas (campo e laboratório)
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Data Show
• Lousa Digital
• Textos científicos
• Livros didáticos
• DVD
• Quadro de giz
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
• Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta constituindo 60% da nota
final
• Relatórios das atividades prática, trabalhos, exercícios individuais e em grupo, testes
teóricos e práticos de verificação de aprendizagem, de acordo com o assunto abordado
constituindo 30% da nota final
• Assiduidade e participação ativa nas atividades propostas constituindo 10% da nota final
7. BIBLIOGRAFIA
Sugerida:
• OLIVEIRA, R.L.; BARBOSA, M.A.A.F. BOVINOCULTURA DE CORTE – Desafios e
Tecnologias. Editora EDUFBA. 509p. 2007.
• BATISTTON, W.C. Gado leiteiro. Campinas: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola.
404p. 1977.

159

• SILVA, ANTONIO E..D.F. Criação de equinos: manejo reprodutivo e da alimentação.
Brasília: Embrapa SPI I Embrapa Cenargen, 1998.

DISCIPLINA: Produção Animal IV
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º ano, 2 horas/aula semanais (54 horas/aula/ano)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
 OBJETIVO GERAL



Capacitar os alunos para tomadas de decisão técnica dentro de sistemas produtivos
que envolvam a criação racional de peixes e camarões de água doce.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conhecer os sistemas de criação.
 Avaliar a qualidade de água nos sistemas de criação;
 Conhecer as técnicas de alimentação e nutrição de peixes e camarões;
 Conhecer as principais espécies de peixes utilizados em sistemas produtivos;
 Caracterizar as técnicas e os tipos de preparo da produção à indústria;
 Planejar avaliar e monitorar o processo de conservação e armazenagem das matérias
primas;
 Cumprir as legislações pertinentes;
 Definir procedimentos de controle da produção;
 Monitorar e avaliar o emprego de métodos e técnicas de controle produtivo, técnico e
econômico;
 Agir segundo procedimentos de biosseguridade;
 Realizar o preparo de viveiros;
 Tomar decisões técnicas de acordo com as necessidades específicas.
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
 PISCICULTURA: definições; panorama da piscicultura no Brasil; importância da
piscicultura; histórico; espécies cultivadas; espécies introduzidas nas décadas de 20, 30, 70;
espécies nativas; classificação dos peixes; anatomia e divisão do corpo; classes de peixes;
órgãos internos; órgãos externos e de locomoção; respiração; órgãos da respiração;
fisiologia geral; reprodução dos peixes: fisiologia da reprodução; maturidade sexual;
diferenciação sexual; testículos, ovários; vitelogênese; feromonios. Reprodução de peixes
reofílicos: objetivos, piracema, sítios de alimentação, migração e desova; época de
reprodução; cuidado parental; locais de desova nos rios e nos lagos. Reprodução artificial:
definição; objetivos; hipofisação; espécies doadoras; coleta e preservação de hipófises;
extrusão; fertilização; incubação. Seleção de áreas para pisciculturas; qualidade da água;
preparação de tanques e viveiros para a criação de peixes; aquisição de alevinos;
alevinagem; engorda; sistemas de criação; cultivo em tanque-rede; noções de sanidade e
prevenção e controle de doenças na piscicultura.
 CARCINICULTURA: Espécies cultiváveis; ciclo de vida; larvicultura; reprodução; eclosão;
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escolha do local para engorda; construção dos viveiros; preparo dos viveiros; povoamento;
operações na engorda; controle dos inimigos naturais; despesca e processamento.
 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Aulas práticas (campo e laboratório)
 MATERIAL DIDÁTICO
◦ Data Show
◦ Lousa Digital
◦ Textos científicos
◦ Livros didáticos

 CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
 Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta constituindo 70% da
nota final.
 Relatórios das atividades prática, trabalhos, exercícios individuais e em grupo, testes
teóricos e práticos de verificação de aprendizagem, de acordo com o assunto
abordado constituindo 20% da nota final.
 Assiduidade e participação ativa nas atividades propostas constituindo 10% da nota
final
 BIBLIOGRAFIA
LOBÃO, VERA LÚCIA. Camarão-da-malásia: cultivo, Brasília, 1996.
PROENÇA, CARLOS EDUARDO MARTINS E BITTENCOURT, PAULO ROBERTO LEAL.
Manual de Piscicultura Tropical, Brasília, IBAMA, 1984.
KUBITZA, FERNANDO. Nutrição e Alimentação dos Peixes Cultivados, Jundiaí, 3a.
Edição. 123p 1999.

DISCIPLINA: Produção Vegetal III
CURSOS: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º ano - 4 horas/aula semanais (108 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
• Promover o conhecimento de espécies exóticas, e nativas usadas em florestamento e
reflorestamento, bem como as espécies ligadas as grandes culturas, assim como a
implantação e planejamento de unidade florestal, lavoura de grandes culturas, o manejo
florestal e o manejo de lavouras.
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Desenvolver atividades relativas ao planejamento e execução de florestamento e
reflorestamento;
• Identificar as espécies nativas e exóticas usadas em florestamento e reflorestamento;
• Reconhecimento de espécies nativas e exóticas;
• Compreender a importância da floresta para a fauna e flora;
• Planejamento e implantação de florestas;
• Conhecimento da legislação Ambiental.
• Planejar e monitorar, o plantio, tratos culturais, colheita, beneficiamento e industrialização
das grandes culturas de importância econômica e social;
• Conhecer o fluxograma das operações de colheita e pós-colheita das culturas;
• Identificar práticas culturais mais adequadas para cada realidade, considerando a aptidão
edafoclimática da implantação à colheita;
• Identificar os nutrientes essenciais para as grandes culturas e compreender sua absorção,
sintomas de deficiência e toxidez;
• Reconhecer cultivares, variedades, híbridos e os programas de melhoramento para
obtenção das mesmas;
• Reconhecer pragas, doenças e plantas daninhas que afetam a produtividade das culturas;
• Identificar a qualidade dos produtos agropecuários e suas classificações;
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
SILVICULTURA
• INTRODUÇÃO
− Conceito/ Importância das Florestas
− Ecologia e Equilibrio Natural
• TÉNICAS DE RECOMPOSIÇÃO VEGETAL
− Regeneração Natural
− Florestas Secunárias
− Manejo de Florestas
− Matas Ciliares
• BIODIVERSIDADE
• LEI 4777/65 – CÓDIGO FLORESTAIS
• DEGRADAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
− Solo e água
− Exploração de recursos e Desertificação
− Práticas Conservacionistas
• ECOLOGIA DA ÁRVORE
• CONTROLE DE FORMIGAS
• CULTIVO DO EUCALIPTO
• CULTIVO DO PINUS
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• ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO
• SISTEMAS AGROFLORESTAIS
• TRATAMENTO DA MADEIRA
GRANDES CULTURAS
• INTRODUÇÃO
− Feijão, Milho, Mandioca, Cana-de-açucar, Café e Arroz;
• ORIGEM HISTÓRICA E IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DAS GRANDES CULTURAS;
• CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA DAS GRANDES CULTURAS;
• CARACTERÍSTICAS EDAFOCLIMÁTICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS GRANDES
CULTURAS;
• MANEJO DO SOLO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS GRANDES CULTURAS;
• MANEJO E CONTROLE DE PLANTAS ESPONTÂNEAS;
• RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA O CULTIVO DAS GRANDES CULTURAS;
• ENSAIO DE CAMPO DAS GRANDES CULTURAS EM SISTEMA AGROECOLÓGICO;
• COLHEITA, CLASSIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS GRANDES CULTURAS;
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Aulas práticas (campo e laboratório)
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Data Show
• Lousa Digital
• Textos científicos
• Livros didáticos
• DVD
• Quadro de giz
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
• Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta constituindo 60% da nota
final
• Relatórios das atividades prática, trabalhos, exercícios individuais e em grupo, testes
teóricos e práticos de verificação de aprendizagem, de acordo com o assunto abordado
constituindo 30% da nota final
• Assiduidade e participação ativa nas atividades propostas constituindo 10% da nota final
7. BIBLIOGRAFIA
Sugerida:
ARAÚJO, RICARDO SILVA. Cultura do feijoeiro comum no Brasil. Piracicaba – Ed:
Potafos. 786 p. 1996.
BARBOSA, C.A. Manual da cultura de Eucalipto e Pinus. Editora: AgroJuris. Série
Agrícola. 170p. 2010.
BÜLL, LEONARDO THEODORO; HEITOR CANTARELLA. Cultura do milho: fatores que
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afetam a produtividade. Piracicaba – Ed: Potafos. 301p. 1993.
CONCEIÇÃO, ANTÔNIO JOSÉ. A mandioca. São Paulo – Ed: Nobel. 382p 1981.
GALVÃO, A. P. M. (Org.). Reflorestamento de propriedades rurais para fins produtivos e
ambientais: um guia para ações municipais e regionais. Brasília: Embrapa Comunicação
para Transferência de Tecnologia; Colombo: Embrapa Florestas. 351p. 2000. MMIRANDA,
LEILA L. DINARDO; ANTÔNIO CARLOS M. VASCONCELOS; MARCOS G. A. LANDELL.
Cana-de-açúcar. Campinas – Ed: IAC. 882 p. 2008. MATIELLO, J.B. O café – Do cultivo
ao consumo. São Paulo - Ed: Globo. 319p. 1991.
SILVA, A.R.; PAIVA, H.N. Implantação da cultura do eucalipto. Informe Agropecuário, Belo
Horizonte, v.18, n.185, p.28-31, 1996.
VIEIRA, NORIS REGINA DE ALMEIDA; ALBERTO B. DOS SANTOS; EVALDO P.
SANT’ANA. A cultura do arroz no Brasil. Santo Antônio de Goiás – Ed: Embrapa Arroz e
Feijão. 633p. 1999.

DISCIPLINA: Química III
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio
REGIME: Anual
ANO E CARGA HORÁRIA: 3º ano - 2 horas/aulas semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Permitir ao aluno, de forma contextualizada, a compreensão dos conteúdos básicos na área
da Química.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Perceber que a aplicação dos conhecimentos químicos tem reflexos diretos sobre a
qualidade de vida das populações e sobre o equilíbrio dos ambientes na Terra;
• Entender que o conhecimento científico faz parte da vida cotidiana das pessoas, a fim de
que elas possam, criticamente, contribuir para a preservação e a conservação de todas as
formas de vida, inclusive da espécie humana.
• Adquirir conhecimento químico como forma de cultura e erudição
• Adquirir conhecimentos teóricos da Química Orgânica como ferramentas para conteúdos
específicos de sua formação técnica.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Unidade I – Estudos das Funções Orgânicas
• Reconhecimento das principais classes funcionais de compostos orgânicos:
hidrocarbonetos, álcoois, fenol, éter, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, sais de ácidos
carboxílicos, ésteres, amidas, aminas, nitrilas, haletos (de alquila e de acila);
• Noções sobre a nomenclatura dos representantes mais simples de cada classe funcional
através das regras recentes estabelecidas pela União Internacional da Química Pura e

164

Aplicada (International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC);
• Noções da presença no cotidiano de representantes das classes funcionais, apresentando
informações sobre a produção de substâncias químicas orgânicas.
Unidade II – Isomeria
• Conceito de isômeros;
• Isômeros Constitucionais (planos);
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)
Aulas práticas (Laboratório)
5. MATERIAL DIDÁTICO
Textos científicos
Livros didáticos
Modelos operacionais
Quadro de giz
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
Assiduidade e participação ativa nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. Química orgânica. 8. ed. Rio de Janeiro: Livros
Técnicos e Científicos.
FONSECA, Martha Reis Marques da. Química: Meio Ambiente, Cidadania e Tecnologia. 1
ed. São Paulo, FTD, 2010.

DISCIPLINA: Sociologia III
CURSO: Técnico em Agropecuária
MODALIDADE: Integrado ao Ensino Médio REGIME: Anual
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º ano - 2 horas/aula semanais - (54 horas/aulas/anual)
ANO LETIVO: 2018
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVOS GERAIS:
Desenvolver no aluno a capacidade de identificar e debater questões pertinentes aos
grandes
temas sociológicos da atualidade, na medida em que percebe sua importância para a
compreensão da realidade social.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Promover a interdisciplinaridade entre as diversas áreas das ciências humanas.
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• Instigar a reflexão crítica sobre situações cotidianas.
• Estimular a produção de textos.
• Criar argumentos substanciais, a partir do questionamento de falas do senso
comum.
• Incentivar o trabalho em equipe e a responsabilidade social.
• Desenvolver propostas de intervenção social a partir das necessidades locais.
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- A Sociologia no Brasil
• Histórico do desenvolvimento da Sociologia no Brasil
• Explicações sociológicas da sociedade brasileira
• A “casa grande” de Gilberto Freyre
• Florestan Fernandes e a “Revolução burguesa no Brasil”
• Otavio Ianni e as questões do subdsenvolvimento
• O “jeitinho brasileiro” e o “sabe com quem está falando?” de Roberto DaMatta
- Identidades e papéis sociais
• Conceito de Identidade e Papel Social
• Minorias Étnicas, Religiosas, Sexuais e Sociais
• A função social da religião
• Marginalização, Estigma e Preconceito
• Diversidade Cultural
• Isolamento Social
- Movimentos sociais
• A sociedade se agita o mundo pós-guerra
• Direitos civis e sociais: uma reivindicação que mudou a história
• Identidade, igualdade e diferença
• Movimentos sociais: feminismo
• Movimentos sociais: negros;
• Movimentos sociais: homossexuais.
• Movimentos sociais: ambientalistas
• Movimentos fundamentalistas
- O olhar sociológico sobre a globalização
• “O breve século XX”: mudanças de ordem social, política e econômica.
• A globalização
• O desenvolvimento das tecnologias e mudanças sociais
• A nova ordem econômica
• As questões ambientais e a noção do “global”
• As telecomunicações e a ideologia: que relação estabelecer?
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• Os benefícios e controvérsias da Globalização
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Aulas teóricas (expositivas)
• Trabalho em grupo com discussão de textos
5. MATERIAL DIDÁTICO
• Textos variados
• Quadro de giz
• Equipamento de multimídia
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas formais, individuais ou em grupos, com ou sem consulta
Seminários
Avaliação conceitual com foco na assiduidade e participação nas atividades propostas
7. BIBLIOGRAFIA
Adorno, T. W. , Horkheimer, M. A indústria cultural: o esclarecimento como mistificação das
massas. In.: A Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
CHAUI, Marilena. O que é Ideologia. São Paulo: Brasiliense.
COELHO, Teixeira. O que é Indústria Cultural. São Paulo: Brasiliense, 1996. (Coleção
Primeiros Passos).
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São Paulo:
Moderna, 2008.
LARAIA, Roque Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 1986
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13. 2. ANEXO II
Ementário
Ementário do Curso Técnico em Agropecuária – 1º Ano
Disciplina: Agroecologia e Fundamentos dos Solos
EMENTA:
Histórico da agricultura. Tipos de rocha. Intemperismo. Fatores de formação do solo. composição
do solo. Perfil e horizontes do solo, propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, erosão.
Revolução verde. Agricultura convencional, principais práticas adotadas, impactos ocasionados,
Agroecologia: marco conceitual, princípios, sustentabilidade,
principais escolas da linha
agroecológica, Tipos de agroecossistemas.

Disciplina: Artes
EMENTA:
Estudo dos conceitos fundamentais da História da Arte e da Estética. Análise dos elementos
constitutivos da obra: forma, estilo e iconografia. Conhecimento das diferentes linguagens
artísticas e suas especificidades. Estudo das heranças artísticas das matrizes formadoras da
identidade e cultura brasileira, nas diversas modalidades: visuais, musicais, teatrais e plásticas.
Valorização do fazer e do fruir arte como forma de conhecer o mundo. Análise crítica da arte
contemporânea em suas várias vertentes e desdobramentos.

Disciplina: Biologia I
EMENTA:
Principais características dos Reinos de seres vivos e de seus principais subgrupos. Processo de
classificação dos seres vivos e a relevância de determinados grupos taxonômicos para a
sociedade. Papel ecológico desses grupos. Anatomia e fisiologia comparadas. Ecologia básica.

Disciplina: Construções Rurais
EMENTA:
Identificação das características básicas das principais construções e instalações rurais.
Interpretação e elaboração de desenhos técnicos topográficos e arquitetônicos

Disciplina: Educação Física I
EMENTA:
Avaliação física e medidas antropométricas. Noções básicas e atualizadas das regras do Judô.
Fundamentos básicos e princípios filosóficos do Judô. Iniciação ao atletismo, ressaltando as suas
especificidades. Saltos, corridas e arremessos. Noções básicas de regras técnicas utilizadas e
estilos para a realização de cada uma das especificidades.

Disciplina: Filosofia I
EMENTA:
O que é Filosofia. A origem da Filosofia. O Ser Humano sob o ponto de vista filosófico. Atitude
filosófica. A Filosofia e a Ciência. Verdade e conhecimento. Razão. Lógica. Ética e moral.
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Disciplina: Física I
EMENTA:
Evolução dos conceitos da Física numa visão histórica e contemplando uma abordagem de
Ciência, tecnologia e sociedade. A importância dos sistemas de medidas e da notação científica
como uma das formas de padronização das linguagens. Os conceitos da mecânica como uma
maneira de interação com a realidade do estudante. Os princípios de conservação da energia e da
quantidade de movimento como um dos pilares da Física.

Disciplina: Geografia I
EMENTA:
Sistema de localização através da cartográfica e a compreensão dos fusos horários. O jogo das
nações com suas fronteiras e mapas. Estrutura e superfície da Terra e processos de
transformação e a dinâmica climática; Estudo e caracterização dos principais biomas da terra.
Domínios morfoclimáticos brasileiros e principais problemas ambientais. Conceitos da Geografia.
As diferenças regionais brasileiras.

Disciplina: História I
EMENTA:
Conceitos elementares da História: o tempo e o homem, fontes e sujeitos históricos.
Etnocentrismo e diversidade cultural. Religiosidade e Política, painel geral sobre as sociedades
da Antiguidade Oriental. Reforma. Estado. Poder e Representatividade. Painel geral das
sociedades da Antiguidade Clássica. Hierarquização Social. O sistema feudal e o islamismo.
Pluralidade e Circularidade Cultural. Povos originários do Brasil. Expansão marítima europeia e o
choque com as culturas originárias da América. Civilizações africanas. Construção de identidade
nacional. Formação dos Estados Nacionais absolutistas. Formação do povo brasileiro. Economia
e trabalho. Mercantilismo, escravidão e produção açucareira no Brasil. Colonizações espanhola e
inglesa. Cultura e suas manifestações. Renascimento. Iluminismo.
Disciplina: Inglês I
EMENTA:
Abordagem instrumental de leitura. Gêneros textuais. Estudo linguístico. Leitura de interesse.
Leitura de temas transversais.

Disciplina: Língua Portuguesa I
EMENTA:
A língua portuguesa no Brasil. Variedades de uso. A norma culta da língua. Análise de textos
contemporâneos. Técnicas de expressão oral e escrita.

Disciplina: Literaturas I
EMENTA:
Introdução à História da Arte. O conceito de arte. A formação da cultura ibero-americana com a
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influência greco-latina e africana. Conceito de arte. Introdução à Teoria Literária. As origens da
Literatura portuguesa e brasileira.

Disciplina: Matemática I
EMENTA:
Revisão de conteúdo do Ensino Fundamental. O Estudo das funções e suas aplicações à
realidade do aluno e a utilização desses conceitos matemáticos como ferramenta de auxílio para
outras disciplinas técnicas.

Disciplina: Produção Animal I
EMENTA:
O sistema de criação de abelhas com peixes e coelhos. Caracterização e reprodução de abelhas
e peixes. Estrutura interna e organização das colmeias. Projetos de apiário. Aspectos sanitários
na criação de abelhas, doenças e profilaxia. Obtenção e processamento do mel e subprodutos.
Inspeção sanitária. Manejo sanitário, alimentar e reprodutivo de peixes e coelhos. Sistemas de
pesca, estocagem e conservação do pescado. Comercialização de peixes e coelhos. Projetos de
piscicultura e cunicultura.
Disciplina: Produção Vegetal I
EMENTA:
Produção manejo e proteção das mudas de espécies olerícolas ornamentais frutíferas e
florestais. Importância econômica na região. Legislação vigente. Disposição de plantas na
paisagem por meios de projetos paisagísticos. Implantação e manutenção de jardins.

Disciplina: Química I
EMENTA:
Estudo da atomística. distribuição eletrônica. classificação periódica e propriedade dos elementos
as ligações químicas interatômicas e suas leis com geometria molecular. Estudo do número de
oxidação e suas regras. Funções inorgânicas com classificação, nomenclatura e formulação.
Massas atômicas e moleculares. A grandeza Mol. Leis ponderais e suas consequências,
soluções e suas expressões de concentração.
Disciplina: Sociologia I
EMENTA:
A sociedade como objeto de estudo. O que é Sociologia. A Sociologia como Ciência. A Relação
Indivíduo–Sociedade e seus múltiplos significados. Conhecendo os clássicos. Durkheim, Marx e
Weber. A contribuição da Antropologia nos estudos da sociedade. Cultura como conceito
antropológico. Dilemas culturais e sociais na contemporaneidade.

Ementário do Curso Técnico em Meio Ambiente – 2º Ano
Disciplina: Agricultura Geral
EMENTA:
Fertilidade de solos agrícolas. Correção de solo e adubação química e orgânica. Princípios gerais
de reconhecimento de pragas plantas daninhas e doenças das culturas agrícolas. Utilização de
métodos alternativos de controle. Utilização correta e segura de produtos fitossanitários.
Tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários. Receituário agronômico.
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Disciplina: Biologia II
EMENTA:
Biologia celular. Estruturas celulares diferentes tipos de células. Divisão celular. Produção de
gametas. Genética. Evolução.

Disciplina: Extensão Rural
EMENTA:
Condicionantes socioeconômicos e perspectivas da agricultura familiar. Bases da extensão e
desenvolvimento rural. Políticas públicas para a promoção da agricultura familiar e do
desenvolvimento rural. Ferramentas e abordagens teórico-metodológicos da extensão rural.

Disciplina: Educação Física II
EMENTA:
Iniciação do Voleibol. Histórico. Fundamentos, toques, manchetes, saques, bloqueios, cortadas,
regras. Sistemas defensivos. Sistemas ofensivos. Treinamento e prática de jogo.

Disciplina: Filosofia II
EMENTA:
A questão da liberdade. Sociedade e Liberdade. Múltiplas leituras sobre liberdade. Filosofia
Política. Reflexões sobre a democracia. Principais teorias sobre política. O Poder. A Filosofia e a
Arte. A função da arte. A arte como forma de pensamento. O amor e a Filosofia.

Disciplina: Física II
EMENTA:
O estudo da estática dos fluidos com o estudo da termometria como introdução ao estudo da
termologia, a calorimetria e suas aplicações no cotidiano. Dilatação térmica nos sólidos como um
elemento importante na construção de diversos artefatos, propagação do calor em sólidos,
líquidos e gases.

Disciplina: Gestão Ambiental
EMENTA:
As relações da agricultura com o meio Ambiente e suas implicações. Preservação. Educação.
Legislação.
Licenciamento.
Degradação/Deterioração
e
Conservação
Ambiental.
Desenvolvimento Sustentável. Poluição. Instrumentos da gestão ambiental. Avaliação. Estudo e
Relatório de impacto Ambiental (AIA, EIA/RIMA). Plano e relatório de controle ambiental
(PCA/RCA). Plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD). Certificação Ambiental.
Importância e benefícios para empreendimentos agropecuários.
Disciplina: Geografia II
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EMENTA:
Crescimento populacional no mundo e no Brasil, Economia e sociedade, Povos em movimento.
Etnia e modernidade no mundo e no Brasil. Processo de urbanização, impactos ambientais
urbanos. Espaço agrário no mundo desenvolvido, subdesenvolvido e no Brasil, Fontes de
energia.

Disciplina: História II
EMENTA:
As Revoluções burguesas. Revolução Inglesa. Independência dos EUA. Inconfidência Mineira.
Revolução Francesa. A Conjuração Baiana e o papel dos negros e mestiços nas lutas pela
independência na Bahia. Culminância O Mundo “Liberdade. Igualdade e Fraternidade. Expansão
napoleônica (1800-1815). As lutas coloniais hispanoamericanas. Independência da América
Hispânica. O nacionalismo europeu no século XIX. Revoluções Liberais do século XIX, a Guerra
Civil dos EUA. Tensões e conflitos na América Portuguesa e a resistência negra e indígena. O
conceito de “Independência”: Independência do Brasil. O Brasil no século XIX. A Corte
Portuguesa nos trópicos. Período Joanino. Independência e formação do Estado Nacional
Brasileiro e o que faz do Brasil. Revoltas Regenciais e o papel do indígena. Maranhão, Bahia, a
idealização do índio no romantismo. Os imperialismos europeus a partilha da África e da Ásia.
Mudanças e rupturas no Império do Brasil a hegemonia econômica do café, a guerra do
Paraguai, ascensão e crise do escravismo no Brasil.
Disciplina: Inglês II
EMENTA:
Abordagem instrumental de leitura. Gêneros textuais. Estudo linguístico. Leitura de interesse.
Leitura de temas transversais. Estudo Gramatical Contextualizado. Trabalho Transdisciplinar.

Disciplina: Língua Portuguesa II
EMENTA:
Morfologia portuguesa classe estrutura e formação dos vocábulos. Análise de textos do
português contemporâneo. Redação.

Disciplina: Literaturas II
EMENTA:
Romantismo visão histórico-social. A influência africana no desenvolvimento do Brasil no período
histórico correspondente ao movimento romântico brasileiro. Realismo / Naturalismo visão
histórico-social e principais autores. Noções de Versificação. Parnasianismo no Brasil visão
histórico-social e principais autores. Modos de organização do discurso descrição.

Disciplina: Mecanização Agrícola
EMENTA:
Moto mecanização. Planejamento das principais operações agrícolas mecanizadas do
agronegócio moderno

Disciplina: Matemática II
EMENTA:
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O estudo da progressão aritmética e progressão geométrica com suas aplicações.
Desenvolvimento de Matrizes. Determinantes e resolução de Sistemas Lineares. A Trigonometria
e suas aplicações.

Disciplina: Produção Animal II
EMENTA:
Sistema de criação. Ambiência na produção de aves e suínos. Principais linhagens. Construções
e instalações. Anatomia e fisiologia. Manejo sanitário, alimentar e reprodutivo. Noções básicas de
Nutrição de Precisão. Principais enfermidades e manejo sanitário. Controle de qualidade em
Fábrica de Rações e legislações. Abate e processamento e Manejo de Resíduos.
Disciplina: Produção Vegetal
EMENTA:
Conceitos e empreendimento agrícola da olericultura e fruticultura. Planejamento da horta e do
pomar comercial. Comercialização de hortaliças e frutíferas. Sistemas de Produção. Legislação
vigente. Colheita e pós-colheita, transporte e industrialização de olerícolas e frutíferas.

Disciplina: Química II
EMENTA:
Termoquímica e suas leis. Cinética química e suas leis, equilíbrio químico:coexistência de
reagentes e produtos, equilíbrio iônico, pH e pOH e suas aplicações. Processos de oxirredução e
eletroquímica e suas aplicações.
Disciplina: Sociologia II
EMENTA:
Pensando cultura no Brasil. A cultura e a indústria cultural. O mundo do trabalho. Sociologia
Política. O poder como objeto de análise. Formas de dominação. A ideologia. Dominação e
estruturas de poder.

Disciplina: Topografia
EMENTA:
Introdução à Topografia. Planimetria. Desenho Topográfico. Locação de alinhamentos. Altimetria.
Locação de curvas de nível. Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS).
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Ementário do Curso Técnico em Meio Ambiente – 3º Ano
Disciplina: Administração Rural
EMENTA: Agronegócio brasileiro. Economia rural. Comercialização agrícola. Administração da
empresa agrícola. Política agrícola e legislação do agronegócio. Elaboração de projetos
agrícolas.

Disciplina: Agroindústria
EMENTA: Beneficiamento e processamento de matérias-primas de origem animal e vegetal.
Tecnologia do leite, da carne, de frutas e de hortaliças. Conservação dos produtos e
subprodutos. As legislações vigentes, embalagens e rotulagem de produtos beneficiados e/ou
processados.
Disciplina: Biologia III
EMENTA:
O Corpo Humano Histologia tecidos epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. Sistemas
(comparado e humano) circulatório, respiratório, digestório, excretor, reprodutor, endócrino.
Desenvolvimento embrionário.

Disciplina: Educação Física III
EMENTA:
Iniciação ao Handball Histórico. Fundamentos passes, recepções, arremessos, dribles, aços do
pivô, ações do goleiro, sistemas táticos defensivos, marcação, padronização de ataques. Prática
dirigida. Iniciação ao Basketball. Histórico. Fundamentos, controle do corpo, controle, controle de
bola, dribles, arremessos, bandeja, rebotes, sistemas de ataques, sistemas defensivos, regras.
Práticas dirigidas.

Disciplina: Filosofia III
EMENTA:
Filosofia Política e suas principais teorias. O olhar da Filosofia sobre o trabalho. A crítica marxista
ao modo de produção capitalista. Trabalho e alienação. O pensamento liberal. Filosofia
contemporânea. Correntes filosóficas do século XX. Principais filósofos do século XX.

Disciplina: Física III
EMENTA:
Estudo da óptica geométrica e sua utilização no quotidiano. Conceitos fundamentais da
eletrostática e da eletrodinâmica. Aplicações da eletrodinâmica as situações do dia-a-dia. A
importância do eletromagnetismo na geração da energia elétrica, distribuição e utilização.

Disciplina: Geografia III
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EMENTA:
Globalização os fluxos da globalização. Sociedade e suas mudanças, desafios da Agropecuária.
Conseqüências dos movimentos sociais e cidadania. Saúde e políticas públicas. Impactos
ambientais urbanos. Geografia e recursos naturais. Agropecuária e política Internacional

Disciplina: História III
EMENTA:
Lutas e Guerras O mundo em conflito. Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. A
Guerra Fria. Revoluções e Reformas.Nacionalismos e lutas sociais. A Revolução Russa. Estado,
Nação e Sociedade. A Crise do Império Brasileiro e a Proclamação da República. O Brasil
republicano. A Primeira República. Os direitos sociais e suas dimensões. A descolonização
africana e asiática. A identidade afroasiática na atualidade. Ideologias, hegemonias e discursos
Culturas e resistências. A nova expansão colonial europeia. Imperialismo. Ditaduras e
democracias Brasil. Era Vargas (1930-45). Brasil Regime Liberal Democrático. Olhares sobre a
atualidade. Globalização e Neoliberalismo. O século XXI. globalização, neoliberalismo e seus
impactos. A Nova República e os desafios da atualidade.
Disciplina: Inglês III
EMENTA:
Abordagem instrumental de leitura. Gêneros textuais. Estudo linguístico. Leitura de interesse.
Leitura de temas transversais. Estudo Gramatical Contextualizado. Trabalho Transdisciplinar.

Disciplina: Irrigação e Drenagem
EMENTA:
Introdução à Irrigação. Relação água-solo-planta-atmosfera. Qualidade e quantificação da água
para a irrigação. Estudo dos métodos de irrigação superfície, aspersão e localizada. Princípios de
dimensionamento de sistemas de irrigação pressurizada. Princípios de manejo da irrigação.
Drenagem de solos agrícolas.
Disciplina: Língua Portuguesa III
EMENTA:
Sintaxe do português a oração simples e o período composto. Sintaxe de concordância e
regência. O texto dissertativo argumentativo. Redação.
Disciplina: Literaturas III
EMENTA:
Pré-modernismo visão histórico-social e principais autores. Modernismo em Portugal e no Brasil
visão histórico-social. A semana 22. Literatura contemporânea anos 1950/1960. Concretismo,
Neoconcretismo, poesia-práxis, poema-processo, poesia marginal. Modos de organização
discursiva a dissertação. Autores recorrentes em vestibular.

Disciplina: Matemática III
EMENTA:
Análise combinatória. Probabilidade, matemática financeira. Matemática II Geometria Espacial.
Estatística. Projetos especiais.
Disciplina: Produção Animal III
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EMENTA:
As vantagens e fatores limitantes à criação de bovinos e equinos. Raças, Classificação, sistemas
de criação, infraestrutura rural, construções e instalações de bovinos e equinos. Anatomia e
fisiologia bovina e equina. Rações, manejo sanitário, alimentar e reprodutivo de bovinos e
equinos. Melhoramento animal, principais doenças, e abate de bovinos e equinos. Destinos dos
resíduos da produção. Impacto ambiental. Fiscalização sanitária

Disciplina: Produção Animal IV
EMENTA:
Definições de Piscicultura. Panorama da piscicultura no Brasil. Importância da piscicultura.
Histórico das espécies cultivadas. Espécies nativas. Classificação dos peixes. Anatomia e divisão
do corpo. Classes de peixes. Carcinicultura Espécies cultiváveis. Ciclo de vida.
Disciplina: Produção Vegetal III
EMENTA:
Técnicas de Recomposição da vegetação, degradação e conservação de recursos hídricos.
Sistemas de cultivo, produção e comercialização de plantas silvícolas e grandes culturas como
arroz, feijão, milho, cana de açúcar, mandioca e cafeicultura. Legislações vigentes acerca da
produção vegetal.
Disciplina: Química III
EMENTA:
Estudo da química orgânica, conceito, histórico. Leis de Kekulé, propriedades do carbono,
classificação de cadeias, estudo das funções orgânicas, isomeria plana, isomeria espacial e
isomeria ótica, reações orgânicas, caráter ácido e básico na orgânica e oxi-redução na orgânica.
Disciplina: Sociologia III
EMENTA:
A Sociologia no Brasil. Desigualdades e estratificação social. Movimentos sociais. Violência.
Agropecuária e sociedade. Desenvolvimento; Globalização.
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