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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Mecânica Agrícola                                                                                         Módulo: III 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 1. Identificar ferramentas e os 

equipamentos utilizados em oficinas.  

2. Identificar máquinas, implementos e 

ferramentas agrícolas e seus sistemas de 

funcionamento e aplicações.  

3. Planejar a manutenção das máquinas 

e equipamentos agrícolas.  

4. Definir os procedimentos de 

regulagem e calibragem dos 

equipamentos e implementos agrícolas 

para cada operação.  

5. Planejar e monitorar o uso de 

máquinas, implementos e ferramentas 

agrícolas obedecendo às normas de 

segurança e manutenção  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar corretamente as ferramentas para cada 
tipo de atividade.  
2. Enumerar as funções das máquinas e 
implementos.  
3.1. Compreender o funcionamento dos motores.  
3.2. Compreender o funcionamento das 
máquinas, equipamentos e ferramentas.  
3.3. Realizar a manutenção preventiva de 
máquinas, implementos e ferramentas agrícolas.  
4.1. Fazer regulagem e calibragem das máquinas, 
equipamentos para cada atividade.  
4.2. Selecionar os tipos de combustíveis e 
lubrificantes adequados.  
4.3. Utilizar tabelas de lubrificantes e 
combustíveis.  
5.1. Calcular o custo operacional, a relação custo-
benefício e depreciação de máquinas e 
implementos.  
5.2. Aplicar procedimentos de segurança no trabalho 

com relação a máquinas, implementos e defensivos 

agrícolas.  
 

 1-Equipamentos, ferramentas básicas de 
uma oficina: características e funções  
2-Mecanização Agrícola:  
 motor /Potencia/ finalidades;  
 sistemas Arrefecimento;  
 sistema hidráulico;  
 sistema elétrico;  
 sistema de lubriificação;  
 tipos e funções de máquinas, 
equipamentos e implementos agrícolas  
 
3. Lubrificantes e combustíveis fósseis e 
biocombustível  
4. Manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos e implementos agrícolas  
5. Equipamentos e implementos agrícolas: 
tipos e finalidades  
6. Método de acoplamento, regulagens, 
calibragens e funcionamento das máquinas 
agrícolas  
7. Segurança no trabalho com:  
 máquinas;  
 implementos;  
 defensivos agrícolas  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Mecânica Agrícola                                                                                             Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Utilizar corretamente as 
ferramentas para cada 
tipo de atividade.  
 

1-Equipamentos, 
ferramentas básicas de uma 
oficina: características e 
funções  
  

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas, utilizando equipamentos, 
ferramentas, acessórios, máquinas e 
implementos da ETEC, assim como os 
trabalhos mecanizados da mesma; 
trabalhos individuais e em grupos, 
teóricos e práticos; pesquisa extra-classe; 
visitas técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros. 
 

 
27/01 a 07/02 

2. Enumerar as funções 
das máquinas e 
implementos.  
3.1. Compreender o 
funcionamento dos 
motores.  
3.2. Compreender o 
funcionamento das 
máquinas, equipamentos 
e ferramentas.  
 

2-Mecanização Agrícola:  
 motor /Potencia/ 
finalidades;  
 sistemas 
Arrefecimento;  
 sistema hidráulico;  
 sistema elétrico;  
 sistema de 
lubriificação;  
 tipos e funções de 
máquinas, equipamentos e 
implementos agrícolas  
 
  

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas, utilizando equipamentos, 
ferramentas, acessórios, máquinas e 
implementos da ETEC, assim como os 
trabalhos mecanizados da mesma; 
trabalhos individuais e em grupos, 
teóricos e práticos; pesquisa extra-classe; 
visitas técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros. 
 

 
10/02 a 15/03 
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4.2. Selecionar os tipos 
de combustíveis e 
lubrificantes adequados.  
4.3. Utilizar tabelas de 
lubrificantes e 
combustíveis.  
 

3. Lubrificantes e 
combustíveis fósseis e 
biocombustível  
  

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas, utilizando equipamentos, 
ferramentas, acessórios, máquinas e 
implementos da ETEC, assim como os 
trabalhos mecanizados da mesma; 
trabalhos individuais e em grupos, 
teóricos e práticos; pesquisa extra-classe; 
visitas técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros. 
 

 
17/02 a 28/02 

3.3. Realizar a 
manutenção preventiva 
de máquinas, 
implementos e 
ferramentas agrícolas.  
 
 

4. Manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos 
e implementos agrícolas  
  

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas, utilizando equipamentos, 
ferramentas, acessórios, máquinas e 
implementos da ETEC, assim como os 
trabalhos mecanizados da mesma; 
trabalhos individuais e em grupos, 
teóricos e práticos; pesquisa extra-classe; 
visitas técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros. 
 

 
17/03 a 12/04 

5.1. Calcular o custo 
operacional, a relação 
custo-benefício e 
depreciação de máquinas 
e implementos.  
 

5. Equipamentos e 
implementos agrícolas: tipos 
e finalidades  
  

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas, utilizando equipamentos, 
ferramentas, acessórios, máquinas e 
implementos da ETEC, assim como os 
trabalhos mecanizados da mesma; 
trabalhos individuais e em grupos, 
teóricos e práticos; pesquisa extra-classe; 
visitas técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros. 
 

 
16/04 a 09/05 
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4.1. Fazer regulagem e 
calibragem das máquinas, 
equipamentos para cada 
atividade.  
 

6. Método de acoplamento, 
regulagens, calibragens e 
funcionamento das 
máquinas agrícolas  
   

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas, utilizando equipamentos, 
ferramentas, acessórios, máquinas e 
implementos da ETEC, assim como os 
trabalhos mecanizados da mesma; 
trabalhos individuais e em grupos, 
teóricos e práticos; pesquisa extra-classe; 
visitas técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros. 
 

 
12/05 a 30/05 

. 5.2. Aplicar 
procedimentos de 
segurança no trabalho 
com relação a máquinas, 
implementos e defensivos 
agrícolas 

 

7. Segurança no trabalho 
com:  

 máquinas;  

 implementos;  

 defensivos agrícolas 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas, utilizando equipamentos, 
ferramentas, acessórios, máquinas e 
implementos da ETEC, assim como os 
trabalhos mecanizados da mesma; 
trabalhos individuais e em grupos, 
teóricos e práticos; pesquisa extra-classe; 
visitas técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros. 
 

 
02/06 a 11/06 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Mecânica Agrícola                                                                                                            Módulo: III 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 

1. Identificar ferramentas 
e os equipamentos 
utilizados em oficinas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita): como  
identificar ferramentas e 
os equipamentos 
utilizados em oficinas e 
suas funções.  

 

 

 

 

 

- Avaliação escrita e/ou 
oral. 
- Trabalhos de pesquisa 
em grupo ou individuais. 
-  Participação nas 
aulas teóricas e/ou 
práticas. 
- 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 e 
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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2. Identificar máquinas, 
implementos e 
ferramentas agrícolas e 
seus sistemas de 
funcionamento e 
aplicações.  
 
 

Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita) como 
identificar máquinas, 
implementos e 
ferramentas agrícolas e 
seus sistemas de 
funcionamento e 
aplicações.  

 

Avaliação escrita e/ou 
oral. 
- Trabalhos de pesquisa 
em grupo ou individuais. 
-  Participação nas 
aulas teóricas e/ou 
práticas. 
- 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 e 
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. 
 

3. Planejar a 
manutenção das 
máquinas e 
equipamentos agrícolas 

Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita) como 
planejar e executar a 
manutenção das 
máquinas e equipamentos 

Avaliação escrita e/ou 
oral. 
- Trabalhos de pesquisa 
em grupo ou individuais. 
-  Participação nas 

Conhecimento e 
precisão. 
Relacionamento de 
idéias. 
Liderança. 

Descrição correta e 
precisa dos 
conhecimentos da 
competência 
desenvolvida, 
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agrícolas e saber 
identificar os tipos de 
manutenções utilizadas  
em máquinas e 
equipamentos agrícolas.  

aulas teóricas e/ou 
práticas. 
- 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. 

 

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

demonstrando o domínio 
e desempenho da 
mesma. 
Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados. 
 

4. Definir os 
procedimentos de 
regulagem e calibragem 
dos equipamentos e 
implementos agrícolas 
para cada operação.  
 

Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita) como 
definir os procedimentos 
de regulagem e 
calibragem dos 
equipamentos e 
implementos agrícolas 
para cada operação, 
assim como executá-las.  

 

 

Avaliação escrita e/ou 
oral. 
- Trabalhos de pesquisa 
em grupo ou individuais. 
- Participação nas aulas 
teóricas e/ou práticas. 
- Cálculo de calibragem. 
- Relatório escrito de 
visitas técnicas. 
-Atender às normas 
técnicas da escola para 
a redação e/ou 
apresentação de 
seminários. 
- Atender às 

Conhecimento e 
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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solicitações do 
professor e/ou de seus 
pares cumprindo os 
prazos estipulados. 
- Pontualidade, estética, 
conteúdo, critérios e 
normas bibliográficas. 

 

5. Planejar e monitorar o 
uso de máquinas, 
implementos e 
ferramentas agrícolas 
obedecendo às normas 
de segurança e 
manutenção 

 

Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita) como  
planejar e monitorar o uso 
de máquinas, 
implementos e 
ferramentas agrícolas 
obedecendo às normas 
de segurança e 
manutenção 

 

 

Avaliação escrita e/ou 
oral. 
- Trabalhos de pesquisa 
em grupo ou individuais. 
-  Participação nas 
aulas teóricas e/ou 
práticas. 
- 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 e 
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 

X 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 
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%   

   

 

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

Bibliografia Básica: Máquinas Agrícolas – Luiz Antonio Balastreire; Ferramentas para 
Manutenção de Máquinas e Implementos Agrícolas – Prof. Dr. Osvaldo Coan – UNESP; 
Manuais de Instruções: Trator New Holand, Trator Valmet, Semeadora de plantio direto 
PST plus Tatu – Marchesan, Cutivador Adubador de plantio direto, pulverizador de 
barras Jacto; Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas; Material Didático 
Específico: Apostilas sobre: “Mecânica e mecanização,” 
“Máquinas Agrícolas (Manutenção)”, “Mecânica Aplicada”. 
Outros Materiais Didáticos: Data Show, , DVD, TV vídeo e revistas relacionadas ao 
conteúdo ( Manuais de instruções das máquinas e implementos agrícolas fornecidos 
pelo fabricante). 
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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 paralela acontecerá em período e características diversos do funcionamento das 
aulas. 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 2010: 

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

Previsão de realização Anexo: 

Projeto Integração – Agricultura de Precisão Semestre  

Visita: Agrishow Maio   
Visita: Chapadão - TECNOAGRO Março  

Fazenda Rossafa – Colheita mec de cana de 

açúcar 
Abril/Maio  

Visita Técnica: Fazenda Nakao - Colheita 

mecanizada de soja, plantio de sorgo e 

gradagem. 

Abril  

Visita: Oficina John deer Março  

Projeto Leitura Semestre  

Projeto humanização, Prevenção ao uso 
de drogas, alcoolismo, sexualidade e 
bullyng. 

Semestre  

Higiene, vestuário, segurança, 
ferramentas e conservação do ambiente 
escolar. 

Semestre  

Palestra: Segurança do Trabalho 
(Primeiros Socorros) 

Maio  

   

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: José Molina Zorzi 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 
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X  – Parecer do Coordenador de Área: 

O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso do Centro Paula 
Souza para esse componente curricular. 

Nome do coordenador(a): José Molina Zorzi 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014  


