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ETEC “Dr. José Luiz Viana Coutinho” 

Código: 073 Município: Jales 

Área Profissional: Recursos Naturais 

Habilitação Profissional:  TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM 

AGROPECUÁRIA 

Qualificação: Técnico em Agropecuária Módulo: IV 

Componente Curricular: Produção Vegetal IV 

C.H. Semanal: 06 Professor(es): José Molina Zorzi 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
1. Identificar os processos simbióticos, de absorção, translocação e os efeitos 
alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos culturais.  
2. Selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de pragas, doenças e 
plantas daninhas, responsabilizando-se pela emissão de receitas de produtos 
agrotóxicos.  
3. Planejar e acompanhar a colheita e pós-colheita.  
4. Identificar famílias de organismos e microorganismos, diferenciando os benéficos 
e maléficos a qualidade e produtividade dos projetos agropecuários.  
5. Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na 
produção animal e agroindustrial.  
6. Interpretar e utilizar dados estatísticos da política agrícola e de crédito rural na 
elaboração de projetos agropecuários.  
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7. Planejar e organizar as ações técnico–administrativas da empresa rural.  
8. Ter uma postura crítica, investigativa e propositiva diante dos problemas 
ambientais com vistas a construir ações cidadãs na prática da agricultura 
convencional e sustentável.  
8. Planejar, organizar e monitorar a exploração e manejo do solo de acordo com a 
sua capacidade de uso.  
9. Planejar, organizar e monitorar as alternativas de otimização dos fatores 
climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e animais;  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
(Consultar o Plano de Curso da habilitação para preencher esta planilha, copiar e colar abaixo) 

 

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: IV 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
2. 
 
3. 
4. 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
7. 
8. 
 
9. 
 
 
10. 

Identificar e avaliar a influência 
dos fatores climáticos na planta.  
Interrelacionar os diversos fatores 
climáticos.  
Elaborar cronograma de cultivo.  
Organizar empresa rural para a 
prática da agricultura de precisão 
Estabelecer relações entre os 
diversos fatores que influenciam o 
crescimento e desenvolvi-mento 
das plantas perenes e semi-
perenes . 
Planejar e monitorar a propagação 
de plantas.  
Planejar a semeadura e plantio. 
Identificar plantas invasoras, 
pragas e doenças.  
Analisar os fatores ambientais e 
climáticos que interagem na 
relação planta, praga e doenças.  
Definir os métodos de prevenção, 

1. 
 
 
 
2. 
3. 
4.1 
4.2 
5.1 
 
5.2 
5.3 
6.1 
6.2 
7.1 
 
 
7.2 
7.3 
7.4 
 

Utilizar práticas de otimização dos 
fatores climáticos relacionados ao 
crescimento e desenvolvimento das 
plantas.  
Utilizar dados meteorológicos.  
Executar cronograma de cultivo.  
Sistematizar a área agrícola.  
Monitorar as práticas agrícolas. 
Fazer o reconhecimento dos efeitos 
provocados pelos fitormônios  
Realizar a inoculação de sementes.  
Realizar tratos culturais.  
Produzir mudas e sementes.  
Fazer enxertia.  
Calcular a porcentagem de germinação, 
quantidade de semente, espaçamento e 
profundidade de plantio.  
Calcular o valor cultural.  
Escolher e preparar sementes.  
Utilizar técnicas de quebra de 
dormência e vernalização.  

1. 
 
 
2. 
3. 
 
4. 
5. 
 
6. 
 
7. 
8. 
9. 
10. 
 
 
11. 
12. 
 
13. 

Fatores e elementos climáticos: 
causas e efeitos, exigências da 
cultura  
Sistema de cultivo  
Sistematização das áreas para 
cultivo  
Irrigação e drenagem  
Agricultura de Precisão : conceitos, 
práticas culturais. infraestrutura  
Produção Integrada: conceitos/ boas 
práticas de produção agrícola. 
Fitormonios  
Alelopatia  
Fixação biológica  
Máquinas e implementos utilizados 
no cultivos de culturas semiperenes 
e perenes.  
 Adubação e correção do solo  
 Adubação de plantio, cobertura e 
foliar  
Capinas mecânicas/químicas  



 

Centro Paula Souza – 2014 

 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
 

erradicação e controle de pragas, 
doenças e plantas invasoras.  
Analisar e Avaliar as técnicas de 
controle biológico para o combate 
de pragas e doenças. 
Avaliar a ação dos maturadores 
químicos.  
Organizar o armazenamento da 
produção.  
Identificar pragas dos produtos 
agrícolas armazenados e seus 
controles.  
  

7.5 
8. 
 
9. 
 
10.1 
 
 
10.2 
 
 
11.1 
 
 
11.2 
 
12 
 
13.1 
 
13.2 
 
13.3 
13.4 
14. 
 
 
 
 

Realizar a semeadura e plantio.  
Fazer o reconhecimento das plantas 
invasoras, pragas e doenças.  
Coletar e examinar amostras de pragas, 
plantas doentes e plantas invasoras.  
Usar métodos práticos e de laboratório 
para identificação e diferenciação de 
pragas e doenças.  
Utilizar dados sobre os fatores 
climáticos no manejo de pragas, 
doenças e plantas invasoras.  
Utilizar os métodos integrados de 
preservação e controle de pragas, 
doenças e plantas invasoras.  
Utilizar métodos de controle através de 
defensivos agrícolas.  
Monitorar a aplicação dos maturadores 
químicos.  
Monitorar limpeza e secagem da 
produção.  
Dimensionar equipamentos para 
secagem.  
Escolher embalagens.  
Fazer a manutenção dos armazéns.  
Orientar e acompanhar a colheita, 
armazenamento e beneficiamento 
empregando métodos produtivos e 
econômicos.  

 
 

14. 
15. 
 
16. 
17. 
 
18. 
19. 
 
20. 
21. 
22. 
23. 
 
24. 
 
25. 
26 
 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
 
32. 
33. 
 
 

Podas e desbaste  
 Sistemas agroflorestais: eucaliptos, 
pinus, plantas nativas, etc.  
Propagação Sexuada: sementes  
Propagação Assexuada: estacas e 
enxertias. 
Polinização e fertilização  
Tratos culturais em plantas 
destinadas a propagação vegetativa  
Pragas  
Plantas Invasoras  
Doenças  
Defensivos Agrícolas: fungicidas, 
inseticidas, herbicidas  
Controle fitossanitário de produtos 
agrícolas armazenados  
Manejo Integrado  
Normas sobre saúde e segurança no 
trabalho: EPIs  
Determinação do ponto de colheita  
Maturadores químicos  
Colheita  
 Armazenamento  
Controle de pragas e doenças de 
produtos armazenados  
Beneficiamento  
Legislação específica  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular: Produção Vegetal                                                                 Módulo: IV                                                                 

Função: Estudo dos Fatores Climáticos e sua Relação com as Plantas (Perenes e Semiperenes) 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimento Didático Cronograma / Dia e Mês 

1. Utilizar práticas de 
otimização dos fatores 
climáticos relacionados 
ao crescimento e 
desenvolvimento das 
plantas.  
. 
2. Utilizar dados 
meteorológicos 
 
 

1. Fatores e elementos 
climáticos: causas e efeitos, 
exigências da cultura. 
 

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

 
27/01 a 31/01 

3. Executar cronograma 
de cultivo 
 

2. Sistema de cultivo. 
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

03/02 a 07/02 
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3. Executar cronograma 
de cultivo 
 

3. Sistematização das áreas 
para cultivo. 

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

10/02 a 14/02 

4.1. Sistematizar a área 
agrícola. 
4.2. Monitorar as práticas 
agrícolas 

4. Irrigação. 
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

17/02 a 21/02 

Função: Produção Vegetal 

4.1. Sistematizar a área 
agrícola. 
4.2. Monitorar as práticas 
agrícolas 
 

5. Agricultura de Precisão : 
conceitos, práticas culturais. 
infraestrutura  

 
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

 
24/02 a 28/02 

4.1. Sistematizar a área 
agrícola. 
4.2. Monitorar as práticas 
agrícolas 
 

6.- Produção Integrada: 
conceitos/ boas práticas de 
produção agrícola. 

 
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

05/03 a 08/03 

Função: Crescimento e Desenvolvimento da Planta (Perenes e Semiperenes) 

5.1. Fazer o 
reconhecimento dos 
efeitos provocados pelos 
fitormônios. 
 5.2. Realizar a 
inoculação de sementes.  
 

7. Fitormonios  
8. Alelopatia  
9. Fixação biológica  

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

10/03 a 15/03 
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5.3. Realizar tratos 
culturais 
 

10. Máquinas e implementos 
utilizados no cultivos de 
culturas semiperenes e 
perenes.  
11. Adubação e correção do 
solo  

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

17/03 a 22/03 

5.3. Realizar tratos 
culturais 
 

12. Adubação de plantio, 
cobertura e foliar  

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

24/03 a 29/03 

5.3. Realizar tratos 
culturais 
 

13. Capinas 
mecânicas/químicas  
14. Podas e desbaste  
15. Sistemas agroflorestais: 
eucaliptos, pinus, plantas 
nativas, etc.  

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

31/03 a 05/04 

Função: Propagação e Plantio em Culturas Perenes e Semiperenes 

6.1. Produzir mudas e 
sementes.  
6.2. Fazer enxertia.  
 
 

17. Propagação Assexuada: 
estacas e enxertias. 
. 

  

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

07/04 a 12/04 
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7.1. Calcular a 
porcentagem de 
germinação, quantidade 
de semente, 
espaçamento e 
profundidade de plantio.  
7.2. Calcular o valor 
cultural.  
7.3. Escolher e preparar 
sementes. 

18. Polinização e fertilização  
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

16/04 a 17/04 

7.4. Utilizar técnicas de 
quebra de dormência e 
vernalização.  
7.5. Realizar a 
semeadura e plantio.  
 

19. Tratos culturais em 
plantas destinadas a 
propagação. 

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

22/04 a 25/04 
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Função: Manejo de Pragas, Doenças e Plantas Daninhas em Culturas Perenes e Semiperenes 

8. Fazer o 
reconhecimento das 
plantas invasoras, pragas 
e doenças.  
9. Coletar e examinar 
amostras de pragas, 
plantas doentes e plantas 
invasoras.  
10.1. Usar métodos 
práticos e de laboratório 
para identificação e 
diferenciação de pragas e 
doenças.  
10.2.Utilizar dados sobre 
os fatores climáticos no 
manejo de pragas, 
doenças e plantas 
invasoras.  
 

20. Pragas.  
  
 

   

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

 
28/04 a 30/04 
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8. Fazer o 
reconhecimento das 
plantas invasoras, pragas 
e doenças.  
9. Coletar e examinar 
amostras de pragas, 
plantas doentes e plantas 
invasoras.  
10.1. Usar métodos 
práticos e de laboratório 
para identificação e 
diferenciação de pragas e 
doenças.  
10.2.Utilizar dados sobre 
os fatores climáticos no 
manejo de pragas, 
doenças e plantas 
invasoras.  
 

21. Plantas Invasoras. 
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

05/05 a 09/05 
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8. Fazer o 
reconhecimento das 
plantas invasoras, pragas 
e doenças.  
9. Coletar e examinar 
amostras de pragas, 
plantas doentes e plantas 
invasoras.  
10.1. Usar métodos 
práticos e de laboratório 
para identificação e 
diferenciação de pragas e 
doenças.  
10.2.Utilizar dados sobre 
os fatores climáticos no 
manejo de pragas, 
doenças e plantas 
invasoras.  
 

22. Doenças. 
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

12/05 a 16/05 

11.2. Utilizar métodos de 
controle através de 
defensivos agrícolas.  
 

23. Defensivos Agrícolas: 
fungicidas, inseticidas, 
herbicidas. 

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

19/05 a 23/05 

11.2. Utilizar métodos de 
controle através de 
defensivos agrícolas.  
 

24. Controle fitossanitário de 
produtos agrícolas 
armazenados.  

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

26/05 a 30/05 
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11.1. Utilizar os métodos 
integrados de 
preservação e controle de 
pragas, doenças e 
plantas invasoras.  
 

25. Manejo Integrado.  
26. Normas sobre saúde. 
 
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

02/06 a 06/06 

Função: Elaboração de Planos de Colheita e Pós-Colheita 

12. Monitorar a aplicação 
dos maturadores 
químicos.  
13.1. Monitorar limpeza e 
secagem da produção.  
13.2. Dimensionar 
equipamentos para 
secagem.  
13.3. Escolher 
embalagens.  
13.4. Fazer a manutenção 
dos armazéns.  
14. Orientar e 
acompanhar a colheita, 
armazenamento e 
beneficiamento 
empregando métodos 
produtivos e econômicos.  
 

27. Determinação do ponto 
de colheita  
28. Maturadores químicos  
29. Colheita  
30. Armazenamento  
31. Controle de pragas e 
doenças de produtos 
armazenados  
32. Beneficiamento  
33. Legislação específica 

 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos individuais e em 
grupos, teóricos e práticos; pesquisa 
extraclasse; visitas técnicas, utilização de 
recursos audiovisuais,dentre outros 

 
09/06 a 11/06 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

Componente Curricular: Produção Vegetal IV                                                                                                                              Módulo: IV 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1. Identificar e avaliar a 
influência dos fatores 
climáticos na planta.  
2. Interrelacionar os 
diversos fatores 
climáticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita): 
Como identificar e avaliar 
a influência dos fatores 
climáticos na planta, 
assim como 
interrelacionar os diversos 
fatores climáticos.  
 
 

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

-Ter conhecimento nos 
assuntos relacionados às 
exigências climáticas da 
cultura. 
- Ter clareza, precisão e 
organização. 
- Saber correlacionar de 
forma clara e precisa as 
informações referentes 
às bases tecnológicas 
trabalhadas. 

-Descrição correta e 
precisa dos 
conhecimentos da 
competência 
desenvolvida. 
Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados. 
 

3. Elaborar cronograma 
de cultivo.  
 

-Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita): 
Como elaborar 
cronograma de cultivo, a 

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

-Ter conhecimento nos 
assuntos relacionados à 
elaboração de 
cronogramas de cultivos, 

-Descrição correta e 
precisa dos 
conhecimentos da 
competência 
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sistematização das áreas 
para cultivo e irrrigação,  
monitorar as práticas 
agrícolas e ter 
conhecimento dos 
conceitos e como praticar 
a produção integrada. 
 

-  Participação nas 
aulas teóricas e/ou 
práticas. 
- Relatório escrito. 
-Atender às normas 
técnicas da escola para 
a redação e/ou 
apresentação oral. 
- Atender às 
solicitações do 
professor e/ou de seus 
pares cumprindo os 
prazos estipulados. 
- Pontualidade, estética, 
conteúdo, critérios e 
normas bibliográficas . 
 

a sistematização das 
áreas e monitorar as 
práticas agrícolas,  
irrigação e produção 
integrada. 
 - Ter clareza, precisão e 
organização. 
- Saber correlacionar de 
forma clara e precisa as 
informações referentes 
às bases tecnológicas 
trabalhadas. 
 
. 

desenvolvida. 
Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados. 
 

4. Organizar empresa 
rural para a prática da 
agricultura de precisão 
 

-Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita): 
Como organizar a 
empresa para a prática de 
agricultura de precisão 
 
 
 

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

-Ter conhecimento nos 
assuntos relacionados à 
Agricultura de Precisão. 
 - Ter clareza, precisão e 
organização. 
- Saber correlacionar de 
forma clara e precisa as 
informações referentes 
às bases tecnológicas 
trabalhadas. 
 
. 

-Descrição correta e 
precisa dos 
conhecimentos da 
competência 
desenvolvida. 
Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados. 
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professor e/ou de seus 
pares cumprindo os 
prazos estipulados. 
- Pontualidade, estética, 
conteúdo, critérios e 
normas bibliográficas . 
 

5. Estabelecer relações 
entre os diversos fatores 
que influenciam o 
crescimento e 
desenvolvi-mento das 
plantas perenes e semi-
perenes . 
 

-Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita): 
Como estabelecer 
relações entre os diversos 
fatores que influenciam o 
crescimento e desenvolvi-
mento das plantas 
perenes e semi-perenes, 
como: os efeitos 
provocados pelos 
fitormônios, alelopatia, 
fixação biológica, 
inoculação de sementes e 
tratos culturais. 

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

-Ter conhecimento nos 
assuntos relacionados à 
fitormônios, alelopatia, 
fixação biológica, 
inoculação de sementes 
e tratos culturais 
necessários ao 
crescimento e 
desenvolvimento das 
plantas. 
 - Ter clareza, precisão e 
organização. 
- Saber correlacionar de 
forma clara e precisa as 
informações referentes 
às bases tecnológicas 
trabalhadas. 
 
. 

-Descrição correta e 
precisa dos 
conhecimentos da 
competência 
desenvolvida. 
Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados. 
 

6. Planejar e monitorar a 
propagação de plantas.  

-Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita): 

- Avaliação escrita e/ou 
oral. 

-Ter conhecimento nos 
assuntos relacionados à 

-Descrição correta e 
precisa dos 
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 Como produzir mudas e 
sementes, propagação 
assexuada: estacas e 
enxertia.  
 

- Trabalhos de pesquisa 
em grupo ou individuais. 
- Participação nas aulas 
teóricas e/ou práticas. 
- Relatório escrito. 
-Atender às normas 
técnicas da escola para 
a redação e/ou 
apresentação oral. 
- Atender às 
solicitações do 
professor e/ou de seus 
pares cumprindo os 
prazos estipulados. 
- Pontualidade, estética, 
conteúdo, critérios e 
normas bibliográficas . 
 

propagação de plantas, 
como produzir mudas e 
sementes, propagação 
assexuada. Como 
preparar estacas e 
executar enxertia. 
 - Ter clareza, precisão e 
organização. 
- Saber correlacionar de 
forma clara e precisa as 
informações referentes 
às bases tecnológicas 
trabalhadas. 
 
. 

conhecimentos da 
competência 
desenvolvida. 
Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados. 
 

7. Planejar a semeadura 
e plantio. 
 

-Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita): Como 
realizar a semeadura e 
plantio.  
Como calcular a 
porcentagem de 
germinação, quantidade 
de semente, espaçamento 
e profundidade de plantio.  
Como calcular o valor 
cultural. 
Como utilizar técnicas de 

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

-Ter conhecimento nos 
assuntos relacionados à 
semeadura, 
porcentagem de 
germinação, quantidade 
de semente, 
espaçamento e 
profundidade de plantio, 
cálculo do valor cultural, 
utilização de técnicas de 
quebra de dormência e 
vernalização e escolher 

-Descrição correta e 
precisa dos 
conhecimentos da 
competência 
desenvolvida. 
Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados. 
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quebra de dormência e 
vernalização.  
Como escolher e preparar 
sementes. 
 
 
 
 

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

e preparar sementes. 
 
. 

8. Identificar plantas 
invasoras, pragas e 
doenças.  
 

-Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita): 
Como identificar plantas 
invasoras, pragas e 
doenças. 
Como coletar e examinar 
amostras de pragas, 
plantas doentes e plantas 
invasoras.  
Como usar métodos 
práticos e de laboratório 
para identificação e 
diferenciação de pragas e 
doenças.  
 

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

Ter conhecimento nos 
assuntos relacionados à 
identificação de  plantas 
invasoras, pragas e 
doenças,  coleta e 
examinação de amostras 
de pragas, plantas 
doentes e plantas 
invasoras, ao uso de 
métodos práticos e de 
laboratório para 
identificação e 
diferenciação de pragas 
e doenças.  
Ter clareza, precisão e 
organização. 
- Saber correlacionar de 
forma clara e precisa as 
informações referentes 
às bases tecnológicas 
trabalhadas. 

-Descrição correta e 
precisa dos 
conhecimentos da 
competência 
desenvolvida. 
Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados. 
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. 

9. Analisar os fatores 
ambientais e climáticos 
que interagem na 
relação planta, praga e 
doenças.  
 

-Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita): 
Como utilizar dados sobre 
os fatores climáticos no 
manejo de pragas, 
doenças e plantas 
invasoras.  
 
 
 

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

-Ter conhecimento nos 
assuntos relacionados 
aos fatores climáticos no 
manejo de pragas, 
doenças e plantas 
invasoras.  
-Ter clareza, precisão e 
organização. 
- Saber correlacionar de 
forma clara e precisa as 
informações referentes 
às bases tecnológicas 
trabalhadas. 
 
. 

-Descrição correta e 
precisa dos 
conhecimentos da 
competência 
desenvolvida. 
Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados. 
 

10. Definir os métodos 
de prevenção, 
erradicação e controle de 
pragas, doenças e 
plantas invasoras.  
 

-Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita): 
 Como utilizar métodos de 
controle através de 
defensivos agrícolas:  
fungicidas, inseticidas, 
herbicidas 

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

-Ter conhecimento nos 
assuntos relacionados 
aos métodos de controle 
através de defensivos 
agrícolas:  fungicidas, 
inseticidas, herbicidas 
 - Ter clareza, precisão e 

-Descrição correta e 
precisa dos 
conhecimentos da 
competência 
desenvolvida. 
Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados. 
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- Relatório escrito. 
-Atender às normas 
técnicas da escola para 
a redação e/ou 
apresentação oral. 
- Atender às 
solicitações do 
professor e/ou de seus 
pares cumprindo os 
prazos estipulados. 
- Pontualidade, estética, 
conteúdo, critérios e 
normas bibliográficas . 
 

organização. 
- Saber correlacionar de 
forma clara e precisa as 
informações referentes 
às bases tecnológicas 
trabalhadas. 
 
. 

 

11. Analisar e Avaliar as 
técnicas de controle 
biológico para o combate 
de pragas e doenças. 

Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita): 
. Utilizar os métodos 
integrados de controle de 
pragas, doenças e plantas 
invasoras.  
 

- Avaliação escrita e/ou 
oral. 
- Trabalhos de pesquisa 
em grupo ou individuais. 
-  Participação nas 
aulas teóricas e/ou 
práticas. 
- Relatório escrito. 
-Atender às normas 
técnicas da escola para 
a redação e/ou 
apresentação oral. 
- Atender às 
solicitações do 
professor e/ou de seus 
pares cumprindo os 

-Ter conhecimento nos 
assuntos relacionados 
aos métodos integrados 
de controle de pragas, 
doenças e plantas 
invasoras.  
-Ter clareza, precisão e 
organização. 
- Saber correlacionar de 
forma clara e precisa as 
informações referentes 
às bases tecnológicas 
trabalhadas. 
 
. 

-Descrição correta e 
precisa dos 
conhecimentos da 
competência 
desenvolvida. 
Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados. 
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prazos estipulados. 
- Pontualidade, estética, 
conteúdo, critérios e 
normas bibliográficas . 
 

12. Avaliar a ação dos 
maturadores químicos.  
 

Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita): 
Como monitorar a 
aplicação dos 
maturadores químicos.  
 
 

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

-Ter conhecimento nos 
assuntos relacionados 
ao monitoramento e 
aplicação dos 
maturadores químicos.  
- Ter clareza, precisão e 
organização. 
  - Saber correlacionar de 
forma clara e precisa as 
informações referentes 
às bases tecnológicas 
trabalhadas. 
 
. 

-Descrição correta e 
precisa dos 
conhecimentos da 
competência 
desenvolvida. 
Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados. 
 

13. Organizar o 
armazenamento da 
produção.  
 

Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita): 
Como monitorar limpeza e 
secagem da produção.  

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

- Ter conhecimento nos 
assuntos relacionados 
ao monitoramento, 
limpeza e secagem da 

-Descrição correta e 
precisa dos 
conhecimentos da 
competência 
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Como dimensionar 
equipamentos para 
secagem, escolher 
embalagens. 
Como fazer a manutenção 
dos armazéns e como  
orientar e acompanhar a 
colheita, armazenamento 
e beneficiamento 
empregando métodos 
produtivos e econômicos. 

-  Participação nas 
aulas teóricas e/ou 
práticas. 
- Relatório escrito. 
-Atender às normas 
técnicas da escola para 
a redação e/ou 
apresentação oral. 
- Atender às 
solicitações do 
professor e/ou de seus 
pares cumprindo os 
prazos estipulados. 
- Pontualidade, estética, 
conteúdo, critérios e 
normas bibliográficas . 
 

produção.  
ao dimensionamento dos  
equipamentos para 
secagem, escolher 
embalagens. 
- Ter conhecimentos nos 
assuntos relacionados à  
manutenção dos 
armazéns, ao 
acompanhamento da 
colheita, 
armazenpregando 
métodos produtivos e 
econômicos. 
- Ter clareza, precisão e 
organização. 
- Saber correlacionar de 
forma clara e precisa as 
informações referentes 
às bases tecnológicas 
trabalhadas. 
 
. 

desenvolvida. 
Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados. 
 

14. Identificar pragas dos 
produtos agrícolas 
armazenados e seus 
controles.  
 

Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita): 
Como identificar pragas   
Dos produtos agrícolas 
armazenados e seus 
controles seguir as 
normas de segurança e 

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

-Ter conhecimento nos 
assuntos relacionados à 
identificação de pragas,   
dos produtos agrícolas 
armazenados e seus 
controles seguindo as 
normas de segurança e 

-Descrição correta e 
precisa dos 
conhecimentos da 
competência 
desenvolvida. 
Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados. 
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saúde. - Relatório escrito. 
-Atender às normas 
técnicas da escola para 
a redação e/ou 
apresentação oral. 
- Atender às 
solicitações do 
professor e/ou de seus 
pares cumprindo os 
prazos estipulados. 
- Pontualidade, estética, 
conteúdo, critérios e 
normas bibliográficas . 
 

saúde. 
- Ter clareza, precisão e 
organização. 
- Saber correlacionar de 
forma clara e precisa as 
informações referentes 
às bases tecnológicas 
trabalhadas. 
 
. 
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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 

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% 

 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) 

TEXTOS ACADÊMICOS - UFLA: 

 Implantação de pomares e tratos culturais especiais, 

 Propagação de plantas frutíferas; 

 Frutíferas de clima temperado; 

 Fruticultura tropical; 

Boletim Técnico nº 100 – IAC – Recomendações de Adubação e Calagem para o 
Estado de São Paulo. 
Manual de Entomologia 
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VII – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 

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. 

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 – Outras Observações/ Informações 

 
 

 

IX – 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: 

Higiene, vestuário, segurança e 
ferramentas 

Semestre  

Projeto Leitura Semestre  

Projeto Humanização Semestre  

Projeto agricultura de precisão Semestre  
Voz do Mercado Início do Semestre  

Projeto Integração 

Agricultura de Precisão. 
Semestre  

VISITAS TECNICAS: 
AGRISHOW 

Maio  

Oficina John Deer Setembro  

Carlão Citros Outubro  

Visita Técnica: Faz. Nakao - Colheita   

Manual de Fitopatologia 
Sistema de Produção de Uva – EMBRAPA 
Sistema Pós-colheita de Uva – EMBRAPA   
 Material Didático Específico: Apostilas sobre: “Apostila de Citros, Cultura da Videira. 
  
Outros Materiais Didáticos: Data Show, DVD, TV vídeo e revistas relacionadas ao 
conteúdo. 
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mecanizada de soja e plantio de sorgo 

 
 

X – Identificação: 

Nome do professor(a): José Molina Zorzi 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 

 

XI – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de Trabalho Docente está de acordo com o plano de Curso para esse 
componente curricular. 

Nome do coordenador(a): José Molina Zorzi 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014       

 
 


