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Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho  

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 

Habilitação Profissional: Técnico em agropecuária 

Qualificação: Agente em Produção Agropecuária Série: 2º A e B 

Componente Curricular: Projeto e Instalação Rural 

C.H. Semanal: 02 Professor: Ana Paula Bote Rodrigues 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
Auxiliar na elaboração e execução de projetos de instalações rurais. 

Orientar construções e instalações agropecuárias 

Auxiliar na elaboração de planta de construções rurais 

Elaborar orçamentos 

 
 Ensino Técnico Integrado ao Médio 
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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. Planejar e adequar instalações 
rurais 
 
2. Planejar e dimensionar a colheita 
com respectivos armazéns e tipos 
de produtos 
Interpretar normas técnicas 
 
3. Dimensionar espaços físicos e 
instalações rurais de acordo com a 
exploração agropecuária 
 
4. Elaborar planilhas de orçamento, 
lista de materiais e equipamentos. 
 
5. Avaliar funcionamento de 
dispositivos de proteção e 
segurança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elaborar plantas de construções e 
instalações rurais. 
 
2. Fazer manutenção das instalações 
rurais.  
 
3. Construir cercas. 
 
4. Utilizar escalas. 
 
5. Desenvolver cronograma físico 
financeiro de uma obra rural. 
 
6. Executar serviços de manutenção 
rural. 

 
 
 

 

 1.  Escalas 
 
2. Divisão de áreas e locação de 
cercas. 
 
3. Projetos técnicos rurais:estábulos, 
sala de ordenha, baias, 
maternidades, aviários, galpões, 
depósitos, viveiros, estufas, e outras 
instalações. 
 
4. Representações gráficas. 
 
5. Instalações elétricas e hidráulicas 
de projetos rurais.  
 
6. Materiais e equipamentos 
utilizados nas construções rurais. 
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7. Legislação específica as 
construções rurais. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Série: 
 
Habilidade 
(Identificar 

pelo 
número) 

Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

1.  

1.  Escalas 
 
 
4. Representações 
gráficas. 
 
3. Projetos técnicos 
rurais:estábulos, sala de 
ordenha, baias, 
maternidades, aviários, 
galpões, depósitos, 
viveiros, estufas, e 
outras instalações. 

(1, 2 e 3) 

 

Aula expositiva, dialogada, resolução de 
exercícios, trabalho em grupo 

18/03/2013 a 
31/05/2013 

 
28/10/2013 a 
13/12/2013 

2.  

5. Instalações elétricas 
e hidráulicas de projetos 
rurais.  
 
6. Materiais e 
equipamentos utilizados 
nas construções rurais. 

(1 e 3) 

 

Aula expositiva, dialogada, resolução de 
exercícios, trabalho em grupo 

23/09/2013 a 
25/10/2013 
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3.  
2. Divisão de áreas e 
locação de cercas. 

(3) 

 
Aula expositiva, dialogada, resolução de 
exercícios, trabalho em grupo 

03/06/2013 a 
05/07/2013 

4.  
1.  Escalas 

(1) 
 Aula expositiva, dialogada, resolução de 

exercícios, trabalho em grupo 
04/02/2013 a 
15/03/2013 

5.  

6. Materiais e 
equipamentos utilizados 
nas construções rurais. 

(4) 

 
Aula expositiva, dialogada, resolução de 
exercícios, trabalho em grupo 

22/07/2013 a 
20/09/2013 

6.  

5. Instalações elétricas 
e hidráulicas de projetos 
rurais.  
 
6. Materiais e 
equipamentos utilizados 
nas construções rurais. 
 
7. Legislação específica 
as construções rurais. 

(5) 

 

Aula expositiva, dialogada, resolução de 
exercícios, trabalho em grupo 

23/09/2013 a 
25/10/2013 

 
 
 
 
 
IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:                                                                                                                  Série: 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 



 
 

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2014  

 
1. Planejar e adequar 
instalações rurais 
 
 
 
 
 
 

Elaborar plantas de 
construções e instalações 
rurais. Fazer manutenção das 
instalações rurais. Utilizar 
escalas. 

Avaliação escrita e/ou oral, 
teórica ou prática; frequência e 
participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e desempenho 
em escalas e estágios; 
comportamento e disciplina; 
iniciativa e pró-atividade. 

- Descrever corretamente os 
métodos utilizados para 
dimensionar, planejar, , 
adequar e utilizar instalações 
rurais. 
 

- Correta descrição e/ou 
utilização dos métodos 
utilizados para dimensionar, 
planejar, , adequar e utilizar 
instalações rurais. 
 

2. Planejar e 
dimensionar a colheita 
com respectivos 
armazéns e tipos de 
produtos 
Interpretar normas 
técnicas 
 

Elaborar plantas de 
construções e instalações 
rurais. 

Avaliação escrita e/ou oral, 
teórica ou prática; frequência e 
participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e desempenho 
em escalas e estágios; 
comportamento e disciplina; 
iniciativa e pró-atividade. 

- Descrever corretamente os 
métodos utilizados para 
planejar e dimensionar a 
colheita de acordo com os 
tipos de produtos e tipos de 
armazéns. 

- Correta descrição e/ou 
utilização dos métodos 
utilizados para planejar e 
dimensionar a colheita de 
acordo com os tipos de 
produtos e tipos de armazéns. 

3. Dimensionar espaços 
físicos e instalações 
rurais de acordo com a 
exploração 
agropecuária 

Elaborar plantas de 
construções e instalações 
rurais. Fazer manutenção das 
instalações rurais. Construir 
cercas. 

Avaliação escrita e/ou oral, 
teórica ou prática; frequência e 
participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e desempenho 
em escalas e estágios; 
comportamento e disciplina; 
iniciativa e pró-atividade. 

- Descrever corretamente os 
métodos utilizados para 
dimensionar, planejar, , 
adequar e utilizar instalações 
rurais. 
 

- Correta descrição e/ou 
utilização dos métodos 
utilizados para planejar e 
dimensionar a colheita de 
acordo com os tipos de 
produtos e tipos de armazéns. 

4. Elaborar planilhas de 
orçamento, lista de 
materiais e 
equipamentos. 

Desenvolver cronograma 
físico financeiro de uma obra 
rural. 

Avaliação escrita e/ou oral, 
teórica ou prática; frequência e 
participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 

- Descrever corretamente os 
métodos de identificação e 
elaboração de planilhas de 
orçamento, listas de 

- Correta descrição e/ou 
utilização dos métodos de 
identificação e elaboração de 
planilhas de orçamento, listas 
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 datas; frequência e desempenho 
em escalas e estágios; 
comportamento e disciplina; 
iniciativa e pró-atividade. 

materiais e equipamentos e 
aplicação de  normas 
técnicas. 
 

de materiais e equipamentos e 
aplicação de  normas técnica 

5. Avaliar 
funcionamento de 
dispositivos de proteção 
e segurança. 

Executar serviços de 
manutenção rural. 

Avaliação escrita e/ou oral, 
teórica ou prática; frequência e 
participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e desempenho 
em escalas e estágios; 
comportamento e disciplina; 
iniciativa e pró-atividade. 

- Descrever corretamente os 
métodos utilizados para 
avaliar o funcionamento de 
instalações rurais e dos seus 
dispositivos de proteção e 
segurança. 
 

- Correta descrição e/ou 
utilização dos métodos para 
avaliar o funcionamento de 
instalações rurais e dos seus 
dispositivos de proteção e 
segurança. 
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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 

X 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

X 
Prova com Consulta 

X 
Resolução de 
Exercícios 

X 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

 
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% 

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

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

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

Manual de Construção de Cercas Elétricas – INFORME TÉCNICO 
Mãos a Obra – INFORME TÉCNICO DA ABCP 
Manual Prático de Cercas Elétricas – MULTIPEC 
Tecnologia de Materiais de Construções – UFV Departamento de Construções Rurais e Ambiência 
Preparo e Uso do Concreto – PUC Paraná Departamento de Engenharia Civil 
Apostilas: Parte 1 – Segurança e parte 2 – Instalações Hidráulicas  
“Materiais de Construções”, Projetos de Construções Rurais 
 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (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, 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. 

 
 

VIII– Identificação: 

Nome do professor: Ana Paula Bote Rodrigues 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 

 

VIII – 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): Antônio José Pietrobon 

Assinatura:                                                                                        Data:        
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