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C.H. Semanal: 6 Professor: João Vitor Ferrari 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 

 Identificar as demandas produtivas e oportunidades de mercado. 

 Executar, organizar e monitorar o manejo do solo.  

 Planejar e executar projetos agropecuários quanto a propagação e plantio. 

 Coordenar o trabalho em equipe respeitando os princípios e valores éticos, 

morais do cidadão/ profissional diante das diversas situações de vida.  

  Identificar e implementar novas tecnologias de produção tendo em vista a 

melhoria do desempenho profissional, organizacional e produtivo.  

 Prestar assistência técnica e extensão rural às empresas, cooperativas 
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agropecuárias e aos produtores rurais.  

 Elaborar e executar projetos topográficos, irrigação e drenagem e de instalações 

rurais.  

 Adequar máquinas e equipamentos à realidade local.  

 Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores rurais, cooperativas 

agropecuárias e empresas. 

 Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção 

agropecuária.  

 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).  

Avaliar desempenho da produção. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
        (Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser 
lançadas nos campos abaixo) 
 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Série: 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1- 
 
 
 
2- 
 
 
 
3- 
 
 
4- 
 
 
5- 
 
 
 
6- 

Analisar as características das 
gramíneas e leguminosas de ciclo 
anual.  
 
Planejar, avaliar e monitorar 
sistemas de cultivo, irrigação e 
drenagem em culturas anuais.  
 
Analisar plantas daninhas, pragas e 
doenças.  
 
Avaliar níveis de danos econômicos 
às culturas anuais.  
 
Analisar fatores ambientais e 
climáticos que interagem na relação 
planta-praga-doença.  
 
Analisar as técnicas de controle de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Indicar as estruturas vegetais das 
gramíneas e leguminosas.  
 
 
2.1. Implantar sistemas de cultivo em 
culturas anuais. 
  
2.2. Elaborar cronograma de cultivo.  
 
2.3. Escolher e preparar sementes para o 
plantio.  
 
2.4. Calcular porcentagem de semeadura 
e germinação. 
  
2.5. Realizar tratos culturais.  
 
2.6. Utilizar práticas agrícolas otimizando 
fatores climáticos relacionados ao 

 1. Culturas anuais ciclos, 
fotoperíodo:  
- gramíneas:  

 características vegetais  
- leguminosa:  

 características vegetais  
 
2. Sistema de cultivo das culturas 
anuais:  

 plantio convencional;  
 plantio direto;  
 adubação de plantio, 

cobertura e foliar – cálculos  
 
3. Exigências edafoclimáticas das 
culturas anuais. 
  
4. Práticas de cultivo na produção de 
grãos e sementes:  
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7- 

pragas e doenças em culturas 
anuais.  
 
Planejar e dimensionar a colheita 
com os respectivos armazéns e 
tipos de produtos.  
 

crescimento e desenvolvimento das 
plantas.  
 
2.7. Operar sistemas de irrigação e 
drenagem. 
  
2.8. Coletar amostras de solo.  
 
2.9. Interpretar análise.  
 
3.1. Identificar plantas daninhas, pragas e 
doenças de gramíneas leguminosas. 
  
3.2. Coletar e examinar amostras de 
pragas, plantas doentes e daninhas. 
  
3.3. Classificar insetos e plantas.  
 
3.4. Montar herbário e insetário.  
 
4. Utilizar índices de infestação de pragas 
e doenças.  
 
5.1. Utilizar métodos integrados de 
prevenção e controle de pragas, doenças 
e plantas daninhas em culturas anuais. 
  
5.2. Utilizar equipamentos de proteção 

máquinas e implementos no cultivo 
das culturas anuais  
 
5. Técnicas de irrigação para 
culturas anuais. 
  
6. Técnicas de drenagem de solos 
para cultivos. 
 
7. Técnicas de prevenção, controle e 
erradicação de pragas, doenças e 
plantas daninhas:  
defensivos agrícolas:  

 conceitos, formulações, 
técnicas de manuseio e 
aplicação  

 segurança ambiental e uso de 
agroquímicos;  

 controle biológico e manejo 
integrado de pragas:  

 pragas (características, 
classificação e danos);  

 doenças (características, 
classificação e danos);  

 plantas daninhas 
(características, classificação 
e danos). 
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individual nas atividades de risco ao 
trabalhador.  
 
6.1. Utilizar métodos de controle com 
agroquímicos.  
 
6.2. Fazer o controle biológico – MIP.  
 
6.3. Definir métodos de prevenção, 
erradicação e controle de pragas, 
doenças e plantas daninhas.  
 
7.1. Determinar o ponto de maturação. 
  
7.2. Selecionar métodos e técnicas de 
colheita, armazenamento e 
beneficiamento.  
 
7.3. Dimensionar a produção, transporte 
e armazéns.  
 
7.4. Selecionar, classificar e padronizar a 
produção.  
 
7.5. Listar tipos de embalagem para os 
diversos produtos.  
 
 

8. Métodos e técnicas de montagem 
de herbário e insetário. 
  
9. Determinação do ponto de 
maturação:  
amostragem  
 
10. Técnicas de colheita e pós-
colheita. 
  
11. Fatores físicos que afetam a 
colheita e pós-colheita. 
  
12. Técnicas de beneficiamento e 
armazenamento. 
  
13. Normas sobre saúde e 
segurança no trabalho.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Série: 
 
Habilidade 

 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
(Dia e Mês) 

1. 

Culturas anuais ciclos, 
fotoperíodo:  
- gramíneas:  

 características 
vegetais  

- leguminosa:  
 características 

vegetais  
 

 
 
Biologia e química 

Aulas teóricas e visualização prática a 
nível de campo das culturas. 
 
Visitas técnicas 

 
 

27 / 01 a 14 / 02 

2.1. 

Sistema de cultivo das 
culturas anuais:  

 plantio 
convencional;  

 plantio direto;  
adubação de plantio, 
cobertura e foliar – 

cálculos 

 
Biologia, matemática, 
física e química Aulas teóricas e práticas com estudo 

direcionado. 
 
Visitas técnicas 

 
 

17 / 02 a 14 / 03 

2.2. 

Exigências 
edafoclimáticas das 
culturas anuais. 
 

 
Biologia 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 
 
Visitas técnicas 

 
 

17 / 03 a 28 / 03 
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2.3. 

Práticas de cultivo na 
produção de grãos e 
sementes:  
máquinas e 
implementos no cultivo 
das culturas anuais. 

 
Biologia e física Aulas teóricas e práticas com estudo 

direcionado. 
 
Visitas técnicas 

 
 

31 / 03 a 04 / 04 

2.4. 

Práticas de cultivo na 
produção de grãos e 
sementes:  
máquinas e 
implementos no cultivo 
das culturas anuais. 

 
Biologia e física Aulas teóricas e práticas com estudo 

direcionado. 
 
Visitas técnicas 

 
 

07 / 04 a 11 / 04 

2.5. 

Práticas de cultivo na 
produção de grãos e 
sementes:  
máquinas e 
implementos no cultivo 
das culturas anuais. 

 
Biologia e física Aulas teóricas e práticas com estudo 

direcionado. 
 
Visitas técnicas 

 
 

14 / 04 a 17 / 04 

2.6. 

Exigências 
edafoclimáticas das 
culturas anuais. 
 

 
Biologia e química 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 
 
Visitas técnicas 

 
22 / 04 a 25 / 04 

2.7. 

Técnicas de irrigação 
para culturas anuais. 
  
Técnicas de drenagem de 
solos para cultivos. 

 
 
Biologia e física e 
matemática 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 

 
28 / 04 a 02 / 05 
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2.8. 

Práticas de cultivo na 
produção de grãos e 
sementes:  
máquinas e 
implementos no cultivo 
das culturas anuais. 

 
Biologia, matemática, 
física Aulas teóricas e práticas com estudo 

direcionado. 
05 / 05 a 09 / 05 

2.9. 

Práticas de cultivo na 
produção de grãos e 
sementes:  
máquinas e 
implementos no cultivo 
das culturas anuais. 

 
Biologia, matemática, 
física Aulas teóricas e práticas com estudo 

direcionado. 
05 / 05 a 09 / 05 

3.1. 

Técnicas de prevenção, 
controle e erradicação 
de pragas, doenças e 
plantas daninhas: 

 
Biologia, matemática, 
física e química 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 

12 / 05 a 16 / 05 

3.2. 

Técnicas de prevenção, 
controle e erradicação 
de pragas, doenças e 
plantas daninhas: 

 
Biologia, matemática, 
física e química 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 

19 / 05 a 23 / 05 

3.3. 

Métodos e técnicas de 
montagem de herbário e 
insetário. 
 

 
Biologia Aulas teóricas e práticas com estudo 

direcionado. 
26 / 05 a 30 / 05 

3.4. 

Métodos e técnicas de 
montagem de herbário e 
insetário. 
 

 
Biologia Aulas teóricas e práticas com estudo 

direcionado. 
26 / 05 a 06 / 06 
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4. 

Técnicas de prevenção, 
controle e erradicação 
de pragas, doenças e 
plantas daninhas: 

 
Biologia, matemática, 
física e química 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 

26 / 05 a 06 / 06 

5.1. 

Técnicas de prevenção, 
controle e erradicação 
de pragas, doenças e 
plantas daninhas: 

 
Biologia, matemática, 
física e química 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 

26 / 05 a 06 / 06 

5.2. 
Normas sobre saúde e 
segurança no trabalho. 

Biologia, matemática, 
física e química e 
português 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 

26 / 05 a 06 / 06 

6.1. 

Técnicas de prevenção, 
controle e erradicação 
de pragas, doenças e 
plantas daninhas: 

 
Biologia, matemática, 
física e química 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 

26 / 05 a 06 / 06 

6.2. 

Técnicas de prevenção, 
controle e erradicação 
de pragas, doenças e 
plantas daninhas: 

 
Biologia, matemática, 
física e química 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 

26 / 05 a 06 / 06 

6.3. 

Técnicas de prevenção, 
controle e erradicação 
de pragas, doenças e 
plantas daninhas: 

 
Biologia, matemática, 
física e química 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 

26 / 05 a 06 / 06 

7.1. 
Determinação do ponto 
de maturação: 

Biologia, matemática, 
física e química 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 

28 / 04 a 11 / 06 
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7.2. 

Técnicas de colheita e 
pós-colheita. 
 
Fatores físicos que 
afetam a colheita e pós-
colheita. 
  
Técnicas de 
beneficiamento e 
armazenamento. 

 
 
 
Biologia, matemática, 
física e química 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 
 
Visitas técnicas 

28 / 04 a 11 / 06 

7.3. 
Técnicas de 
beneficiamento e 
armazenamento. 

 
Biologia, matemática, 
física e química 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 
 
Visitas técnicas 

28 / 04 a 11 / 06 

7.4. 
Técnicas de 
beneficiamento e 
armazenamento. 

 
Biologia, matemática, 
física e química 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 
 
Visitas técnicas 

28 / 04 a 11 / 06 

7.5. 
Técnicas de 
beneficiamento e 
armazenamento. 

 
Biologia, matemática, 
física e química 

Aulas teóricas e práticas com estudo 
direcionado. 
 
Visitas técnicas 

28 / 04 a 11 / 06 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:                                                                                                                  Série: 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Analisar as 
características das 
gramíneas e 
leguminosas de ciclo 
anual.  
 
Planejar, avaliar e 
monitorar sistemas 
de cultivo, irrigação e 
drenagem em 
culturas anuais.  
 
Analisar plantas 
daninhas, pragas e 
doenças.  
 
 

Indicar as estruturas 
vegetais das gramíneas e 
leguminosas. 

 

 

Implantar sistemas de 
cultivo em culturas anuais. 

 

 
 

Coletar e examinar 
amostras de pragas, 
plantas doentes e 
daninhas. 

 

 Avaliação teórica e Prática. 
          
 
 
 
 
Observação do desempenho 
dos alunos em aulas 
práticas: interesse, 
proatividade. 
 
 
Avaliação prática 
 
 
 
 

 
 
Domínio de conteúdos,  
nível de aplicabilidade do 
conteúdo, comportamento 
em sala de aula, 
proatividade, 
responsabilidade e 
assiduidade durante a 
disciplina. 
 
 
 

 
Demonstração de 
desenvolvimento das 
competências pertinentes a 
cada conteúdo da disciplina, 
por meio de bons 
desempenhos nas atividades 
de instrumentos de avaliação, 
ou ainda, obtenção de bons 
conceitos nas avaliações. 
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Avaliar níveis de 
danos econômicos às 
culturas anuais.  
 
 
 
 
Analisar fatores 
ambientais e 
climáticos que 
interagem na relação 
planta-praga-doença.  
 
 
Analisar as técnicas 
de controle de pragas 
e doenças em 
culturas anuais.  
 
 
 
 
Planejar e 
dimensionar a 
colheita com os 
respectivos armazéns 
e tipos de produtos. 

Utilizar índices de 
infestação de pragas e 
doenças, para 
determinação do nível de 
danos. 

 
 

Identificar os fatores 
climáticos ambientais que 
intensificam o ataque de 
pragas e doenças das 
culturas anuais. 
 
 
Utilizar métodos integrados 
de prevenção e controle de 
pragas, doenças e plantas 
daninhas em culturas 
anuais. 
 
 
 
Selecionar métodos e 
técnicas de colheita, 
armazenamento e 
beneficiamento. 

Avaliação teórica e Prática. 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação teórica e Prática. 
Observação do desempenho 
dos alunos em aulas 
práticas: interesse, 
proatividade. 
 
 
Avaliação teórica e Prática. 
Observação do desempenho 
dos alunos em aulas 
práticas: interesse, 
proatividade. 
 
 
Avaliação teórica e Prática. 
 
Observação do desempenho 
dos alunos em aulas 
práticas: interesse, 
proatividade. 
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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 

X 
Prova com Testes 
Objetivos 

 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 
Prova com Consulta 

X 
Resolução de 
Exercícios 

X 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

 
Prova Oral 

 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

X 
Freqüência em 
Escala/estágio 

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

 
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% 

 X 20%  80%   20%  80%   20%  80% 

  30%  90%   30%  90%   30%  90% 

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

  50%     50%     50%   
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Guia de identificação de plantas daninhas , LORENZI, 2006 

Manual de Olericultura, Filgueira 

Manual de Fitopatologia – Doenças das plantas cultivadas , KIMATI, H., et al., 3ª Edição, 1997 

Boletim Técnico 100, RAIJ, B. V. et al., 2ª edição, 1997. 

EMBRAPA – Apostila de culturas anuais. 

 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua e paralela, sempre que for diagnosticada 
insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o desenvolvimento do curso, de acordo 
com a disponibilidade de tempo do professor, do aluno e do interesse deste último. 

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, 
sem que haja prejuízo às demais atividades desenvolvidas com a maioria dos alunos e de acordo com a 
disponibilidade de tempo do professor, do aluno e do interesse deste último. 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 paralela acontecerá em período e características diversos do funcionamento das aulas, desde 
que haja disponibilidade de tempo do professor, em decorrência de suas demais atividades profissionais e 
particulares e, também, da existência de tempo e interesse do aluno. 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, sempre de acordo com as suas 
disponibilidades, ou, na sua impossibilidade, 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 2013: 

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

Previsão de realização Anexo: 

Visita Agrishow Maio  
Visita Chapadão do Sul: Colheita de soja 
e feira de exposição TECNOAGRO 

Março  

Projeto AGRITEC 2014 – Dia de campo 
de Tecnologias para o Agronegócio 

Janeiro a Maio  
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IX– Identificação: 

Nome do professor: João Vitor Ferrari 

Assinatura:                                                                                        Data: 01/02/14 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá 
verificar se o planejamento do professor está de acordo com o que está estabelecido do Plano de 
Curso para esse Componente Curricular, em especial no que diz respeito às bases científicas 
indicadas. 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


