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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
• Executar, organizar e monitorar o manejo do solo.  
• Planejar e executar projetos agropecuários quanto a propagação e plantio.  
• Interpretar e utilizar dados da política agrícola no desenvolvimento de projetos 
agropecuários.  
• Identificar e implementar novas tecnologias de produção tendo em vista a melhoria 
do desempenho profissional, organizacional e produtivo.   
• Adequar máquinas e equipamentos à realidade local.  
• Elaborar relatórios, projetos topográficos e de impacto ambiental.  
• Elaborar laudos, perícias, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de 
incorporação de novas tecnologias.  
• Avaliar processos naturais de degradação tais como: decomposição, fermentação, 
e formação de húmus.  
• Analisar métodos para redução de impactos ambientais e de desperdício dos 
recursos naturais.  
• Correlacionar os processos de intervenção antrópica sobre o meio ambiente 
resultantes, resultantes da atividade produtiva, e seus impactos ambientais.  
• Compreender as perdas econômicas decorrentes dos riscos ambientais. • 
Recursos naturais (água, ar e solo).  
• Aplicar técnicas, princípios, requisitos legais, procedimentos gerenciais envolvendo 
os recursos naturais (água, ar e solo).  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Mecanização e Manejo do Solo                                                                                   Módulo: IV 

 

Nº 

 

Competências 

 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

  1. Identificar os sistemas operacionais 

das máquinas.   

2. Identificar máquinas, implementos e 

equipamentos de acordo com os seus 

sistemas de funcionamento.   

3. Planejar e monitorar o uso das 

máquinas, implementos e ferramentas 

agrícolas obedecendo às normas de 

segurança e de manutenção.   

4. Avaliar as condições mecânicas das 

máquinas e acordo com o desempenho.   

5. Planejar a manutenção de máquinas, 

equipamentos e implementos.   

6. Planejar o dimensionamento das 

máquinas de acordo com as atividades e 

operações a serem desenvolvidas.   

7. Planejar e avaliar as operações 

mecânicas de preparo do solo para o 

plantio.   

8. Interpretar as normas de segurança 

para o trabalho com máquinas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconhecer os sistemas operacionais das 

máquinas.   

2. Enumerar funções das máquinas, 

equipamentos e implementos.   

3.1. Preparar as máquinas de acordo com as 

atividades agrícolas.  

3.2.Fazer trocas de lubrificantes.   

4. Controlar horas de trabalho e desempenho 

das máquinas.   

5.1. Fazer os reparos mecânicos emergenciais 

5.2. Fazer a manutenção preventiva, corretiva 

e emergencial de acordo com os parâmetros 

da máquina. 5.3. Utilizar tabelas de 

lubrificantes e combustíveis.   

6.1. Realizar cálculos de dimensionamentos 

das máquinas, equipamentos de acordo com as 

atividades. 

6.2.Calcular custo operacional, a relação custo 

/ benefício e depreciação das máquinas e 

implementos.   

7.1.Operar máquinas e conjuntos de acordo 

com as normas de segurança.  

7.2. Preparar as máquinas para as atividades 

agrícolas.  

7.3. Realizar o preparo de solo, práticas de 

cultivo respeitando as técnicas de conservação 

do solo.   

8. Aplicar os princípios de segurança no 

trabalho com relação a máquinas, 

implementos e ferramentas. 

 1. Máquinas e implementos de preparo 

de solo  

. Trator – potência / funcionamento 

 2. Implementos:  

  . arados – tipos e funções;  

  . grades – tipos e funções;  

  . subsolador;   

  . Sulcador;  

  . Plantadeiras/ Semeadeiras  

  . Plantio direto: máquinas e 

equipamentos  

 

- funcionamento:  

• Operações mecânicas;  

• Sistemas de comando: mecânico e 

eletrônico;  

• Segurança operacional   

 

3. Operações de manutenção de 

máquinas: • Preventiva; • Corretiva; • 

Emergencial   

4. Dimensionamento das máquinas e 

equipamentos:  

• Cálculos  

• Máquinas e implementos para tratos 

culturais: cultivador, pulverizador, 

atomizador, distribuidor de calcário, 

cultivadores/adubadores, colheitadeiras  

• Mecanização na agricultura de precisão 
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II – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular: Mecanização e Manejo do Solo                                                                                          Módulo: IV 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / 
Dia e Mês 

1. Reconhecer os sistemas 

operacionais das máquinas.   
 

1. Máquinas e implementos 

de preparo de solo  

. Trator – potência / 

funcionamento 
  
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; 
trabalhos individuais e em grupos, teóricos e práticos 
através do projeto de produção das diversas áreas 
existentes na Etec; pesquisa extraclasse; visitas 
técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 
 

27/01 a 07/02 

2. Enumerar funções das 

máquinas, equipamentos e 

implementos.   
 

2. Implementos:  

  . arados – tipos e funções;  

  . grades – tipos e funções;  

  . subsolador;   

  . Sulcador;  

  . Plantadeiras/ Semeadeiras  

  . Plantio direto: máquinas e 

equipamentos  

 

- funcionamento:  

• Operações mecânicas;  

• Sistemas de comando: 

mecânico e eletrônico;  

• Segurança operacional 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; 
trabalhos individuais e em grupos, teóricos e práticos 
através do projeto de produção das diversas áreas 
existentes na Etec; pesquisa extraclasse; visitas 
técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

 
 

10/02 a 21/02 

3.1. Preparar as máquinas de 

acordo com as atividades 

agrícolas.  
 

3. Operações de manutenção 

de máquinas: • Preventiva; • 

Corretiva; • Emergencial   
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; 
trabalhos individuais e em grupos, teóricos e práticos 
através do projeto de produção das diversas áreas 
existentes na Etec; pesquisa extraclasse; visitas 
técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

 
24/02 a 28/02 

 
 
 
 

3.2.Fazer trocas de lubrificantes.   
 

3. Operações de manutenção 

de máquinas: • Preventiva; • 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; 
trabalhos individuais e em grupos, teóricos e práticos 
através do projeto de produção das diversas áreas 

 
24/02 a 28/02 
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Corretiva; • Emergencial   
 

existentes na Etec; pesquisa extraclasse; visitas 
técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

 
 
 
 

4. Controlar horas de trabalho e 

desempenho das máquinas.   
 

4. Dimensionamento das 

máquinas e equipamentos:  

• Cálculos  

• Máquinas e implementos 

para tratos culturais: 

cultivador, pulverizador, 

atomizador, distribuidor de 

calcário, 

cultivadores/adubadores, 

colheitadeiras  

• Mecanização na agricultura 

de precisão 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; 
trabalhos individuais e em grupos, teóricos e práticos 
através do projeto de produção das diversas áreas 
existentes na Etec; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

05/03 a 15/03 
 

5.1. Fazer os reparos mecânicos 

emergenciais  
 

3. Operações de manutenção 

de máquinas: • Preventiva; • 

Corretiva; • Emergencial 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; 
trabalhos individuais e em grupos, teóricos e práticos 
através do projeto de produção das diversas áreas 
existentes na Etec; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

17/03 a 22/03 
 

5.2. Fazer a manutenção 

preventiva, corretiva e 

emergencial de acordo com os 

parâmetros da máquina.  
 

3. Operações de manutenção 

de máquinas: • Preventiva; • 

Corretiva; • Emergencial 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; 
trabalhos individuais e em grupos, teóricos e práticos 
através do projeto de produção das diversas áreas 
existentes na Etec; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

24/03 a 12/04 
 

5.3. Utilizar tabelas de 

lubrificantes e combustíveis.   
 

3. Operações de manutenção 

de máquinas: • Preventiva; • 

Corretiva; • Emergencial 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; 
trabalhos individuais e em grupos, teóricos e práticos 
através do projeto de produção das diversas áreas 
existentes na Etec; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

24/03 a 12/04 

6.1. Realizar cálculos de 

dimensionamentos das máquinas, 

equipamentos de acordo com as 

4. Dimensionamento das 

máquinas e equipamentos:  

• Cálculos  

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; 
trabalhos individuais e em grupos, teóricos e práticos 
através do projeto de produção das diversas áreas 

14/04 a 25/04 
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atividades. 
 

• Máquinas e implementos 

para tratos culturais: 

cultivador, pulverizador, 

atomizador, distribuidor de 

calcário, 

cultivadores/adubadores, 

colheitadeiras  

• Mecanização na agricultura 

de precisão 

existentes na Etec; pesquisa extraclasse; visitas 
técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 

outros. 

6.2.Calcular custo operacional, a 

relação custo / benefício e 

depreciação das máquinas e 

implementos.   
 

4. Dimensionamento das 

máquinas e equipamentos:  

• Cálculos  

• Máquinas e implementos 

para tratos culturais: 

cultivador, pulverizador, 

atomizador, distribuidor de 

calcário, 

cultivadores/adubadores, 

colheitadeiras  

• Mecanização na agricultura 

de precisão 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; 
trabalhos individuais e em grupos, teóricos e práticos 
através do projeto de produção das diversas áreas 
existentes na Etec; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

28/04 a 09/05 

7.1.Operar máquinas e conjuntos 

de acordo com as normas de 

segurança.  
 

4. Dimensionamento das 

máquinas e equipamentos:  

• Cálculos  

• Máquinas e implementos 

para tratos culturais: 

cultivador, pulverizador, 

atomizador, distribuidor de 

calcário, 

cultivadores/adubadores, 

colheitadeiras  

• Mecanização na agricultura 

de precisão 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; 
trabalhos individuais e em grupos, teóricos e práticos 
através do projeto de produção das diversas áreas 
existentes na Etec; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

12/05 a 23/05 

7.2. Preparar as máquinas para as 

atividades agrícolas.  

1. Máquinas e implementos 

de preparo de solo  
Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; 

trabalhos individuais e em grupos, teóricos e práticos 
26/05 a 30/05 
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 . Trator – potência / 

funcionamento 

 2. Implementos:  

  . arados – tipos e funções;  

  . grades – tipos e funções;  

  . subsolador;   

  . Sulcador;  

  . Plantadeiras/ Semeadeiras  

  . Plantio direto: máquinas e 

equipamentos  

 

- funcionamento:  

• Operações mecânicas;  

• Sistemas de comando: 

mecânico e eletrônico;  

• Segurança operacional   

 
 

através do projeto de produção das diversas áreas 
existentes na Etec; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

7.3. Realizar o preparo de solo, 

práticas de cultivo respeitando as 

técnicas de conservação do solo.   
 

1. Máquinas e implementos 

de preparo de solo  

. Trator – potência / 

funcionamento 

 2. Implementos:  

  . arados – tipos e funções;  

  . grades – tipos e funções;  

  . subsolador;   

  . Sulcador;  

  . Plantadeiras/ Semeadeiras  

  . Plantio direto: máquinas e 

equipamentos  

 

- funcionamento:  

• Operações mecânicas;  

• Sistemas de comando: 

mecânico e eletrônico;  

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; 
trabalhos individuais e em grupos, teóricos e práticos 
através do projeto de produção das diversas áreas 
existentes na Etec; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

26/05 a 30/05 
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• Segurança operacional   

 
 

8. Aplicar os princípios de 

segurança no trabalho com 

relação a máquinas, implementos 

e ferramentas. 

4. Dimensionamento das 

máquinas e equipamentos:  

• Cálculos  

• Máquinas e implementos 

para tratos culturais: 

cultivador, pulverizador, 

atomizador, distribuidor de 

calcário, 

cultivadores/adubadores, 

colheitadeiras  

• Mecanização na agricultura 

de precisão 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; 
trabalhos individuais e em grupos, teóricos e práticos 
através do projeto de produção das diversas áreas 
existentes na Etec; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

02/06 a 11/06 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Mecanização e Manejo do Solo                                                                                              Módulo: IV 

Competência 
Indicadores de 

Domínio 

Instrumentos de 

Avaliação 

Critérios de 

Desempenho 

Evidências de 

Desempenho 

 1. Identificar os sistemas operacionais das máquinas.   

2. Identificar máquinas, implementos e equipamentos de 

acordo com os seus sistemas de funcionamento.   

3. Planejar e monitorar o uso das máquinas, implementos e 

ferramentas agrícolas obedecendo às normas de segurança e 

de manutenção.   

4. Avaliar as condições mecânicas das máquinas e acordo com 

o desempenho.   

5. Planejar a manutenção de máquinas, equipamentos e 

implementos.   

6. Planejar o dimensionamento das máquinas de acordo com 

as atividades e operações a serem desenvolvidas.   

7. Planejar e avaliar as operações mecânicas de preparo do 

solo para o plantio.   

8. Interpretar as normas de segurança para o trabalho com 

máquinas. 
 

Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita) como 
executar práticas 
agrícolas utilizando 
conceitos de 
mecanização e manejo 
do solo, que permitam o 
manejo adequado solo 
e a otimização de 
máquinas e 
implementos agrícolas, 
priorizando técnicas 
que tenham menor 
custo e ao mesmo 
tempo uma melhor 
conservação do solo. 
Descrever com 
precisão, oral e escrita 
a manutenção básica 
de máquinas e 
implementos agrícolas, 
e planejar e 
dimensionar o seus 
usos para as atividades 
agrícolas dentro das 
normas de segurança 
para o trabalho. 

- Avaliação escrita 
e/ou oral. 
- Trabalhos de 
pesquisa em grupo 
ou individuais. 
- Participação nas 
aulas teóricas e/ou 
práticas. 
- Projeto de plantio 
das culturas anuais e 
recuperação de 
áreas degradadas da 
Etec. 
- Relatório escrito de 
visitas técnicas. 
-Atender às normas 
técnicas da escola 
para a redação e/ou 
apresentação de 
seminários. 
- Atender às 
solicitações do 
professor e/ou de 
seus pares 
cumprindo os prazos 
estipulados. 
- Pontualidade, 
estética, conteúdo, 
critérios e normas 
bibliográficas. 

Conhecimento, 
precisão. 
Relacionamento 
de idéias. 
Liderança. 
Clareza, 
objetividade e 
organização. 
Cooperação entre 
os integrantes do 
grupo. 
Pertinência e 
correlação das 
informações. 
Criticidade, 
precisão e 
clareza. 
Organização e 
objetividade. 
 

Descrição 
correta e precisa 
dos 
conhecimentos 
da competência 
desenvolvida, 
demonstrando o 
domínio e 
desempenho da 
mesma. 
Efetivo 
cumprimento 
dos critérios 
acordados. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos 
os devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do”. O professor deve estabelecer os 
critérios adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de 
Trabalho do Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

X 
Prova Dissertativa 

X 
Prova Prática 

X 
Participação/interação na 
aula 

 
Prova com Testes 
Objetivos 

 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 
Prova com Consulta 

 
Resolução de 
Exercícios 

X 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

X 
Prova Oral 

X 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

X 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 
Outro............................. 

X 
Trabalhos/Pesq em 
grupo 

X 
Iniciativa e proatividade 

  
 

Outro............................. 
X 

Comportamento e 
disciplina 

     Outro............................. 

 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

  30%  90%  X 30%  90%  X 30%  90% 

 X 40%  100%   40%  100%   40%  100% 

  50%     50%     50%   
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VII – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

      As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for 
diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o 
desenvolvimento do curso. 
      A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a 
existência de aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas 
estratégias que favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de 
metodologia diversificada e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de 
atividades de apoio, a revisão de aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, 
atividades complementares de reforço e até mesmo o replanejamento do processo de 
ensino-aprendizagem. 
      A recuperação será realizada mediante tarefas, pesquisas, módulos, aulas ou outras 
atividades adequadas, levadas a cabo individualmente ou em pequenos grupos, sob a 
coordenação e a supervisão do professor ou, na sua falta, por outro professor habilitado 
e vinculado ao estabelecimento de ensino. Este processo de recuperação será 
realizado paralela e concomitantemente às atividades educacionais e sem prejuízo às 
aulas 

 
 

VIII – Ações, Atividades, Iniciativas ou Projetos a serem desenvolvidos pelo 
Componente Curricular, previsto no Plano de Metas do Curso para 2014: 

Título da ação, atividade, iniciativa, 
projetos... 

Previsão de realização Anexo: 

Projeto: AgriTec-2014 Maio/2014  

Visita Técnica: Tecnoagro/Chapadão do Sul Março/2014  

Visita Técnica: AgriShow-2014 Maio/2014  

Visita a Propriedade Rural Primeiro Semestre/2014  

Projeto AssisTec Primeiro Semestre/2014  

Preparo do Solo em Diversas áreas da Etec Primeiro Semestre/2014  

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Eng. Agr. MSc. Nilton Aparecido Marques de Oliveira 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014. 

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

. Manual do Operador: New Holland 

. Manual do Operador: Massey Ferguson 

. Apostilas:  OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS 

. Livro:   Operação com Tratores Agrícolas 
 
.  revistas, artigos, internet, etc. 
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XI – Parecer do Coordenador Pedagógico: 

 

O PTD está de acordo com a proposta do plano de curso para o componente curricular, 
contendo as competências, habilidades e bases tecnológicas. 

 

Nome do coordenador: Ana Maria M. Vian Rodrigues 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014. 

 
 

X – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular: Mecanização e Manejo do Solo, contendo as competências, habilidades e bases 
tecnológicas. 

Nome do coordenador: José Molina Zorzi 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014. 


