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EDUCAÇÃO DO CAMPO EM CANDÓI 

 

A educação para a população do campo está prevista no artigo 28 da 

LDB, na qual define o atendimento à população do campo com adaptações 

necessárias as peculiaridades da vida rural e de cada região. 

A garantia de uma educação do campo com qualidade tem como 

objetivo a valorização da cultura do campo em consonância com as 

necessidades da comunidade, os direitos sociais e a formação integral das 

crianças, jovens e adultos do campo – agricultores familiares, ribeirinhos, 

extrativistas, pescadores artesanais, assentados de Reforma Agrária, 

acampados, caiçaras e quilombolas. Essa preocupação por parte dos 

movimentos sociais vem de longa data, visto que, as políticas educacionais 

para este público, por parte do Estado são mais recentes. 

Amparadas pelo Parecer 1011/10 e a instrução conjunta nº 001/2010 

da SEED/ SUED/SUDE, que trata da definição da identidade das escolas, 06 

(seis) escolas do município de Candói, em 2012, tiveram efetivadas as 

mudanças de nomenclatura para Escola Municipal do Campo, sendo elas: 

Escola Municipal do Campo Península do Cavernoso, (Península do cavernoso); 

Escola Municipal do Campo Francisco Solano Bueno, (Cachoeira); Escola 

Municipal do Campo Emilio Francisco Silva (Paz); Escola Municipal do Campo 

Miguel Martim (Rio Novo); Escola Municipal do Campo São Pedro (São Pedro) e 

Escola Municipal do Campo Heraclides Mendes de Araújo (Lagoa Seca). Os 

educandos atendidos nas escolas citadas pertencem às famílias de pequenos 

agricultores, assentamentos de Reforma Agrária e comunidades quilombolas. 

Para que as escolas do município de Candói não fossem do campo 

apenas na nomenclatura, iniciou-se na Semana Pedagógica do ano letivo de 

2013, a formação continuada dos professores, com estudos sobre a legislação 

que contempla a Educação do Campo e as reflexões referentes às práticas 

pedagógicas das escolas. 

Entre os dias 22 a 24 de agosto de 2013 o município sediou o Encontro 

Estadual de Educação Do Campo, tendo como lema: “Por uma política pública, 

que garanta aos povos do campo, das florestas e das águas, o direito a 

Educação do Campo no lugar onde vivem”. Nesse encontro participaram cerca 

de 120 municípios com um grupo de aproximadamente mil pessoas entre 

eles, educadores e educadoras; educandos, educandas e pais; lideranças de 

movimentos sociais e sindicais. Nesse contexto houve uma reflexão sobre a 

atual conjuntura do campo e da Educação do Campo. A partir das reflexões 

apresentadas e do diagnóstico feito foi elaborada a Carta de Candói/2013 e 

uma pauta de compromissos e lutas, apresentando propostas e demandas da 

Educação do Campo.  



  

8 

 

Com a intenção de preparar os profissionais da educação de Candói 

sobre a Educação do Campo, o município buscou parceria junto a 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, (Unicentro) para ofertar Pós-

graduação, a qual ofertou o Curso de Fundamentos e Práticas das áreas do 

Conhecimento. O projeto destinou-se a atender preferencialmente educandos 

e educandas recém-formados da Licenciatura em Educação do Campo, 

professores da cidade de Candói/PR e região e a comunidade em geral, em um 

total de 60 vagas. 

 Concluíram o curso 30 pessoas, das quais, 10 são do município de 

Candói, uma é de Foz do Jordão e os demais estudantes da Unicentro de 

vários municípios do Paraná. 

A Universidade disponibilizou os professores que ministraram as aulas 

da pós-graduação. A Prefeitura Municipal de Candói ofereceu transporte para 

os professores, alojamento aos cursistas e professores na Casa Familiar Rural 

e funcionários para preparar as refeições. A compra dos alimentos e limpeza 

do local foi de responsabilidade dos cursistas. 

O trabalho de conclusão do curso foi uma coletânea de cadernos 

didáticos nas áreas de Ciências Humanas e Sociais, Ciências da Natureza, 

Matemática e Linguagens. O material elaborado e ora apresentado, foi 

reproduzido pela Secretaria Municipal de Educação por meio da Prefeitura 

Municipal e disponibilizado para todas as escolas de Educação Básica do 

município de Candói. 

Os desafios são muitos para se efetivar uma educação do campo 

satisfatória no município, mas espera-se que a produção e distribuição desses 

cadernos seja uma, entre as várias futuras ações a serem realizadas para 

contribuir para uma Educação do Campo que forme pessoas com os 

conhecimentos necessários para uma emancipação plena, quer seja vivendo 

no campo ou na cidade, se elas assim desejarem e/ou puderem.  

 

 

 

Andréia Savoldi Teixeira  

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

Gelson Kruk da Costa 

Prefeito Municipal 
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CONTEXTUALIZANDO A PRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos muito se tem discutido sobre a importância de 

adequar a formação inicial, continuada e da pós-graduação dos professores às 

necessidades das comunidades nas quais estão inseridas as escolas do campo. 

Historicamente essa adequação não aconteceu ou foi relativizada. Essa 

questão ganhou relevância e uma atenção especial a partir do grande 

movimento nacional de Educação do Campo, resultado dos embates 

provocados pelos movimentos sociais, a partir, especialmente das 

Conferências Nacionais por uma Educação do Campo. Esse Movimento 

provocou a instituição de importantes políticas públicas nessa área.  

A partir disso, os movimentos sociais têm criado demandas às 

Universidade públicas que respondem com a criação de Grupos de Pesquisa, 

de cursos de graduação e pós-graduação, de projetos de extensão, dentre 

outras ações. 

A Unicentro, em 2008, no Departamento de Pedagogia ampliou o 

debate acerca dessas questões e criou o curso de Licenciatura em Educação do 

Campo (consolidado de 2010 a 2013), a partir de um Edital do governo federal 

e das demandas apresentadas pelos movimentos sociais da região. Esse fato 

criou uma relação com os sujeitos do campo e trouxe para dentro da 

universidade outras demandas.  

A partir de então, foram realizados vários projetos de pesquisa, de 

extensão e consolidaram-se quatro turmas de pós-graduação em Educação do 

Campo (presencial e gratuita). A última dessas turmas foi possível a partir de 

uma parceria entre o Laboratório de Educação do Campo/Unicentro e a 

Prefeitura/Secretaria municipal de Educação de Candói e teve suas aulas 

realizadas em Candói, na Casa Familiar Rural. Essa turma cursou 

especialização em Educação do Campo: fundamentos e práticas das áreas do 

conhecimento, totalizando uma carga horária de 633 horas, sendo 531 horas 

de aulas e 102 horas de atividades realizadas no tempo comunidade. Havia na 

matriz curricular uma carga horária de formação comum para todos e outra 

optativa, direcionada à área de Linguagens ou Ciências Humanas ou Ciências 

da Natureza e Matemática. A organização das aulas se deu em Regime de 

Alternância. A turma era composta por professores da rede municipal de 

Candói e de egressos da Licenciatura em Educação do Campo da Unicentro.  

O trabalho de conclusão de curso, diferente do que em geral se faz, 

exigiu dos estudantes a produção de um material pedagógico, direcionado ao 

trabalho a ser realizado em escolas de Educação Básica. Foram produzidos, 

então, cinco cadernos: o primeiro direcionado aos anos iniciais do Ensino 
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Fundamental, intitulado Aspectos históricos e geográficos do município de 

Candói; outros três direcionados aos anos finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, intitulados Caderno didático de ciências e agroecologia; 

Gêneros discursivos e Reforma Agrária: orientações metodológicas na área de 

Linguagens e Modelagem Matemática: uma possibilidade de ensino da 

Matemática em escolas do campo; e um Caderno de leitura Guarani-Mbya – 

Português 

Desejamos aos leitores desse caderno que ele possa contribuir para 

qualificar os processos educativos realizados nas escolas, especialmente, do 

campo. O material aqui apresentado resulta do esforço de estudantes e 

professores da pós-graduação em Educação do Campo em estabelecer, a 

partir da realidade do campo a relação entre teoria e prática, bem como 

contribuir para construir proposições que rompam com a centralidade da sala 

de aula. 

Parabenizamos: os orientadores e as orientadoras pelo belo trabalho 

realizado; os autores e autoras pelo empenho e capricho na construção dos 

materiais e agradecemos à equipe da Prefeitura/Secretaria Municipal de 

Educação pela parceria que possibilitou os trabalhos. 

 

 

Candói e Guarapuava, agosto de 2017. 

Marlene Lucia Siebert Sapelli, Marcos Gehrke e Angela Maria Deschk da 

Rocha 
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APRESENTAÇÃO 

Esse material é fruto do trabalho de conclusão do curso de 

Especialização Lato Sensu em Educação do Campo: Fundamentos e 

Práticas das Áreas do Conhecimento – UNICENTRO – Universidade 

Estadual do Centro Oeste do Paraná. 

  A cartilha reúne diversas práticas e experiências que foram 

reorganizadas de forma didática no intuito de auxiliar o trabalho 

docente na disciplina de Ciências no Ensino Fundamental nas Escolas 

Públicas do Campo, oferecendo indicativos para realizar práticas que 

contextualizem os conteúdos problematizando a relação entre a ciência 

e a agricultura. 

Grande parte dos conteúdos apresentados aqui resulta de 

acúmulos históricos de Movimentos Sociais e Organizações 

Governamentais e não Governamentais, sistematizados e transcritos em 

diversos documentos: livros, cartilhas, cadernos populares, etc. 

Espera-se que muito além de socializar práticas agroecológicas 

no contexto do ensino de ciências esta cartilha desperte novas formas 

para o trabalho docente e contribuam na formação de sujeitos críticos e 

mais humanos que consigam se posicionar diante das contradições da 

sociedade. 

 

Adilson Vagner de Matos, Adriana Cristina Muller, Cecília Maria Ghedini,  

Eliane Aparecida do Valle Nunes, Thaile Cristina Lopes Vieira. 

Autores 
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Esperamos que esta cartilha contribua na teoria e na 
prática de Professores/as de Escolas Públicas do Campo e 
agricultores, para fortalecer processos de trabalho 
em Agroecologia. Que inspire a realização de práticas 
agroecológicas que produzam   conhecimentos capazes 
de compreender a grande sócio-biodiversidade da 
agricultura camponesa, e de responder às demandas de 
formação agroecológica de estudantes, professores, 
agricultores.  

A 1ª unidade traz elementos importantes para 
compreender a relação fundamental que precisa ser 
estabelecida entre o ensino de Ciências e a Agroecologia na 
Escola Pública do Campo. Esperamos, ainda, que os 
princípios e métodos da Agroecologia, expressos aqui, 
ajudem a qualificar o debate, ancorado na prática de uma 
agricultura verdadeiramente sustentável.  
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UNIDADE I  
 

 

 

 

 

      O ENSINO DE CIÊNCIAS E A 
AGROECOLOGIA NA ESCOLA PÚBLICA DO 

CAMPO 
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1. O Conhecimento Científico e a Escola Pública do Campo 

 

Ao se tratar da concretude no chão da Escola Pública do Campo 

na atualidade, um dos principais desafios da Educação do Campo é 

estabelecer relações entre os conteúdos escolares e a síntese social dos 

estudantes que vivem e trabalham no campo. A vida destes estudantes, 

assim como de seus professores, de modo geral é mediada pela 

produção agrícola. O desafio consiste em desenvolver o processo de 

ensino com uma lógica científica, de modo a desvelar as principais 

contradições presentes no campo e as interações que ali se 

estabelecem. 

Este material aumenta tal desafio, pois acreditamos que o 

desvendamento pode se fazer através de práticas concretas 

estabelecendo mediações e vínculos com o modo de vida e trabalho 

destes estudantes e professores. Desse modo, além da perspectiva do 

estudo, pleiteia-se desenvolver uma compreensão de que a lógica 

científica possa mediar a vida concreta. A cultura do campo ainda 

comporta a crença de que estes trabalhadores não têm necessidade de 

Ciência. Por outro lado, avança cada vez mais a compreensão de que, 

por exemplo, para produzir alimentos sem o uso de agroquímicos, se 

faz necessário conhecimento científico. 

Compreendemos que, também por isso, se faz necessário 

desvendar que o conhecimento científico está presente nos conteúdos 

escolares. Porém, poucas vezes, a conexão entre um conhecimento 

científico a ser apropriado na escola e uma prática desenvolvida com 

cientificidade é reconhecida, mesmo pelos professores que ensinam 

estes conteúdos. Isso porque, tanto o curso que formou estes 

professores, assim como o que ensinam na escola, têm pouca ou quase 

nenhuma mediação com a concretude do processo da vida e do 

trabalho dos povos que vivem e trabalham no campo. 

Neste sentido, este material didático tem como objetivo subsidiar 

o ensino de Ciências em alguns dos conteúdos das Diretrizes 

Curriculares nos anos finais do Ensino Fundamental, criando mediações 

entre o conhecimento científico da disciplina e práticas de 

Agroecologia. Compõe-se de 5 Unidades:  
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Quadro 1: Sequência das Unidades Didáticas 

Unidade I Ensino de Ciências e a Agroecologia na Escola Pública do Campo 

  

Diretriz de Ciências: 

 

Temática da Agroecologia: 

 

Unidade II - 6º 

ano 

Solos e Água Minhocário e Proteção de Fontes 

Unidade III - 7º 

ano 

Plantas, Sementes e Animais 

invertebrados 

Produção de Sementes e Mudas 

Unidade IV - 8º 

ano 

Nutrição humana e 

evolucionismo 

Canteiros e compostagem 

Unidade V - 9º 

ano 

Matéria e energia Biofertizantes e caldas 

Fonte: autores, 2015.  

 

Queremos salientar que se considera a situação atual dos 

professores que estão nas Escolas Públicas do Campo nas últimas 

décadas em que, a quase maioria dos docentes destas escolas vem do 

Processo Seletivo Simplificado (PSS) com sérias consequências para a 

escola, assim como para eles enquanto profissionais e os para próprios 

estudantes. 

Por conta desta realidade imposta pelos governos constata-se 

que, ao invés da tranquilidade de ser parte de um projeto de Escola 

Pública do Campo e de um processo de ensino, a itinerância de escola 

em escola todos os anos letivos, leva os professores a focarem-se mais 

na aula que devem preparar e ministrar, na lista de conteúdos a vencer, 

na preocupação com as provas e com o aproveitamento dos estudantes. 

Isso ainda é acrescido pelo pouco tempo para o estudo que lhes 

dificulta o conhecimento da realidade em que trabalham, pelo 

desconhecimento das contradições do campo brasileiro e de onde se 

insere a escola, assim como também pela pouca apropriação acerca da 

Educação do Campo. Desejam algo novo, mas a dinâmica em que estão 

enquadrados impede-lhes de produzir referências. 

Nesse sentido, este material pretende ser um aporte para que se 

produzam referências de trabalho com a Escola Pública do Campo, 

especificamente com alguns conteúdos da Disciplina de Ciências.  O 

ponto de partida são as DCEs de Ciências (PARANÁ, 2006) e o Plano de 

Estudos (MST, 2013) garantindo o conteúdo da série, os principais 

conceitos necessários ao nível e ano e seus objetivos em relação ao 
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ensino.  

A mediação da prática de Agroecologia se coloca como 

metodologia do processo de ensino, tendo assim um objetivo 

metodológico que poderá ser desenvolvido na própria escola, na 

comunidade e mesmo na unidade de produção das famílias. Abaixo se 

visualiza a disposição do planejamento apresentado nas Unidades do 

Caderno. 

 

Quadro 2: Planejamento  

 ANO 

Ensino de Ciências Prática Agroecológica 

Conteúdo da Série 

(da Diretriz) 

Principais conceitos 

(do conteúdo 

específico) 

Objetivos do 

ensino de 

Ciências  

(de acordo com o 

conteúdo) 

Objetivos 

metodológicos  

(de acordo com a 

prática de 

Agroecologia a ser 

desenvolvida) 

Fonte: autores, 2015.  

 

Como dito acima, pretende-se desenvolver ações que fortaleçam 

o debate da Agroecologia, bem como sua relação com o conhecimento 

científico. Nesse processo de ensino, instrumentalizar os professores da 

Escola Pública do Campo na disciplina de Ciências, no que tange à 

relação entre o conteúdo científico, metodologia e os conteúdos 

escolares. A mediação se dará por Práticas Agroecológicas que estejam 

em curso em algumas comunidades e, onde não estão, poderão ser 

implementadas através de parcerias com organizações, Movimentos e 

mesmo instituições públicas.  

Ao participar dos processos em curso ou inicia-los fortalece-se 

um Projeto contra hegemônico de campo e de produção de alimentos 

constituindo-se referências para as famílias que ali vivem e trabalham. 

É neste sentido que, ao dar concretude aos objetivos metodológicos, 

eles se desdobram para serem realizados na sala de aula ou no 

laboratório, na horta da escola, num espaço coletivo da comunidade ou 

ainda numa Unidade de Produção Familiar que acolha o processo de 

ensino. Desse modo possibilita-se que os estudantes, os professores, a 

escola e a comunidade produzam experiências de Educação do Campo, 

de modo planejado e sistemático como vemos abaixo: 
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Quadro 3: Encaminhamentos metodológicos  

ANO 

Encaminhamentos metodológicos (processo concreto) 

Na Sala, Laboratório ou 

na horta da Escola 

Na Unidade de 

Produção Familiar 

Num espaço coletivo da 

Comunidade 

Fonte: autores, 2015.  

 

Na Educação do Campo, compreendemos que o ensino escolar 

deve estar ligado à vida prática e às necessidades concretas dos 

estudantes, partindo dos saberes da vida real, e buscando a relação 

com os conhecimentos científicos, acessando o conhecimento universal 

historicamente produzido. Isso só é possível através de aulas que 

ultrapassem as meras abordagens repetitivas e sem significado na vida 

dos sujeitos em formação e o ensino do conteúdo escolar for além do 

fornecimento de informações e possibilitar ao estudante apropriar-se 

dos conceitos e reconhecê-los no seu mundo, na sua vida e no trabalho 

do campo em sua especificidade, como ferramentas que potencializam 

estas relações.  

 

2. O Ensino de Ciências e a Agroecologia 

 

Foram as necessidades humanas que possibilitaram o 

desenvolvimento do conhecimento, ou seja, à medida que se buscavam 

possibilidades para resolver os problemas, desenvolvia-se a Ciência 

que, por conta das técnicas surgidas, métodos e análises produziu um 

arcabouço, dando corpo a novas descobertas e novas sínteses.  

Assim como os problemas mudam, também a Ciência e seus 

métodos foram mudando e avançando de modo que, algo sempre se 

tornava obsoleto. Nem sempre uma descoberta é melhor que outra, há 

elementos que precisam ser questionados. Talvez, na atualidade, seja 

um dos momentos da história em que o ser humano tenha mais 

elementos para questionar-se neste sentido: para onde o avanço da 

Ciência está conduzindo nosso planeta e a espécie humana? Vivemos 

grandes contradições como a fome X o desperdício de alimento, a 

morte precoce por doenças X a pesquisa pela eterna juventude entre 

outras. 

Uma dessas contradições, que quase todos nós já vivenciamos 
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seja pessoalmente, seja através de nossos familiares são as doenças. 

Doenças que, na maior parte dos casos, foram causadas pela forma das 

pessoas se alimentarem, conduzirem sua vida e seu trabalho. A Ciência, 

enquanto conhecimento sistematizado acumulado, não dá conta dessas 

mortes precoces! Estamos diante de uma contradição que, quem sabe, 

tenha que ser enfrentada tal como a própria natureza nos ensina: diante 

de um grande obstáculo a água passa a contorná-lo! Contornar os 

interesses que hoje, tomam conta da Ciência em nome do lucro 

exacerbado, talvez seja uma tarefa de nosso tempo. Mas e a escola, o 

que tem a ver com isso? 

Trabalhar com o conhecimento científico implica, 

necessariamente, desmistificar uma realidade pronta, acabada, dividida 

entre quem sabe e ordena e quem não sabe e, dependentemente, 

cumpre mais que ordens, dobra-se a uma lógica social. Lógica esta que 

domina até aquilo que deveria (e foi por muito tempo na história) muito 

particular a cada povo: seu alimento. 

Parece-nos que este debate, na Disciplina de Ciências, poderia 

ser fecundo uma vez que é muito próximo do cotidiano de nossos 

adolescentes que frequentem o Ensino Fundamental II. Estabelecer um 

processo de ensino que constitua relações de pensamento e ação entre 

o que se viveu na história, o que se tem na atualidade e como poderá 

ser o futuro, antecipado em forma de presente. Os adolescentes terão a 

oportunidade de perceber que a realidade é contraditória e assim 

apropriar-se de um jeito de olhar, ver e analisar a realidade: um 

método. Esse jeito pode potencializar a percepção de que, as coisas que 

são apresentadas como prontas foram construídas, ensinadas como 

verdadeiras e únicas e, podem ser desmontadas e reproduzidas por 

outras lógicas.  

Uma das primeiras contradições para quem vive e trabalha no 

campo é o que se compreende como agricultura. Para a maioria dos 

adolescentes, a agricultura existe para ganhar dinheiro, comprar bens e 

sobreviver no campo. A função social desta atividade – produzir 

alimentos – dificilmente é citada como motivo pelo qual existe.  

Pior que isso, a maior parte dos adolescentes das Escolas Públicas 

do Campo esperam que seus estudos os conduzam para longe da 

agricultura. Não a compreendem com uma prática social, nem como 

modo de vida e muito menos como um projeto viável para si ou mesmo 
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sua família – com raras exceções.   

A tarefa da escola poderia ser de, pelo menos, permitir que os 

estudantes – e também os professores - compreendam a agricultura 

como um processo de produção de pessoas uma vez que é trabalho e 

que, além de produzir riqueza, constitui identidade a quem vive e 

trabalha no campo. Apropriar-se também de um conhecimento 

fundamental: durante milhares de anos grupos de seres humanos 

desenvolveram técnicas de cultivo e manejo do solo incluindo toda a 

biodiversidade que o compõe e o rodeia. Todo este conhecimento foi 

repassado, aperfeiçoado e sistematizado através dos tempos, e é isto o 

que conhecemos por agricultura – agricultura carrega Ciência – seja 

conhecimento histórico sistematizado pela humanidade seja saberes 

populares acumulados pelos povos camponeses.  

Aprender que a agricultura é a base da reprodução humana, pois 

ela permitiu o controle da alimentação das populações. Por meio dela as 

sociedades puderam se estabelecer e se desenvolver ao ponto que 

conhecemos hoje. Além disso, esta cultura humana possui uma relação 

essencial com a natureza, caracterizando-se também como um modo 

de vida por grande parte da população: o Campesinato. Este grupo 

social luta para manter suas características originais, graças também a 

este modo de vida que lhe permite o controle sobre seu alimento, ou 

seja, sobre suas sementes, seu território e seu trabalho. 

 

Campesinato é o conjunto de famílias camponesas existentes 

em um território. As famílias camponesas existem em 

territórios, isto é, no contexto de relações sociais que se 

expressam em regras de uso (instituições) das disponibilidades 

naturais (biomas e ecossistemas) e culturais (capacidades 

difusas internalizadas nas pessoas e aparatos infraestruturais 

tangíveis e intangíveis) de um dado espaço geográfico 

politicamente delimitado (CARVALHO & COSTA, 2012, p. 115). 

   

E dar-se conta, no decorrer desta apropriação que, com o avanço 

das tecnologias voltadas a produção agrícola em grande escala, a 

agricultura foi convertida à lógica do mercado capitalista, perdendo seu 

vínculo essencial com a natureza e se inserindo cada vez mais em 

demandas de novas tecnologias na perspectiva da industrialização do 

campo e sua consequente capitalização. Um marco nesta reviravolta 

ocorrida na agricultura foi o processo conhecido como Revolução Verde. 
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Segundo Petersen, (2012, p. 43) este modelo “disseminou globalmente 

um novo regime tecnológico baseado na dependência da agricultura em 

relação à indústria e ao capital financeiro”. Na atualidade, mais 

específico a partir dos anos de 1950, surge o termo agribusiness 

(agronegócio) que expressa as relações de mercado que são 

estabelecidas entre o setor agropecuário (LEITE & MEDEIROS, 2012). 

Esta forma homogeniza toda a produção agrícola em poucas variedades 

e espécies, totalmente dependentes de insumos químicos, destruindo 

com a lógica de produção camponesa. 

E perceber que, diante de tal realidade, existem grupos de seres 

humanos que acreditam que a Agricultura só terá futuro se for 

repensado seu desenvolvimento, tendo outras bases tecnológicas, uma 

delas dada hoje pela Agroecologia. Para isso torna-se necessário 

inverter a lógica de produzir: retomar e aperfeiçoar todo um conjunto 

de conhecimentos baseados em técnicas e saberes dos povos 

originários e camponeses, que levem em conta na ação de fazer 

agricultura, princípios ecológicos e valores culturais que estão se 

perdendo com a capitalização e tecnificação da agricultura (GUHUR & 

TONÁ, 2012).  

A Agroecologia pode ser tomada como outra forma de fazer 

Ciência, uma forma que tem como objetivo contornar as situações do 

cotidiano e enfrentar o “longo curso do rio”... Isso porque se vive uma 

realidade de hegemonia do modelo agrícola do agronegócio, centrado 

na exploração de recursos e acúmulo de riquezas nas mãos de alguns 

grupos econômicos internacionais, que ameaça a permanência dos 

camponeses na Terra e sua existência como modo de vida e grupo 

social. 

 

Como ciência, a agroecologia emerge de uma busca por 

superar o conhecimento fragmentário, compartimentalizado, 

cartesiano, em favor de uma abordagem integrada. Seu 

conhecimento se constitui, mediante a interação entre 

diferentes disciplinas, para compreender o funcionamento dos 

ciclos minerais, as transformações de energia, os processos 

biológicos e as relações socioeconômicas como um todo, na 

análise dos diferentes processos que intervêm na atividade 

agrícola (GUHUR e TONÁ, 2012, p. 60). 

 

Não somos os únicos a compreender a relação entre Agroecologia 
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e os conteúdos das Ciências da Natureza como fecunda. Guhur e Toná 

(2012, p.63) definem esta aproximação como um ambiente propício 

para alcançar o que tanto se postula da relação entre escola e realidade 

do campo, pois a Agroecologia organiza-se desde princípios que 

necessitam dos conceitos sistematizados também pela Área de Ciências 

da Natureza. 

 

Princípios básicos da Agroecologia 

*Fonte: STAMATO, Beatriz, et al. A Cartilha Agroecológica. Instituto Giramundo 

Mutuando. Botucatu, SP: Editora Criação Ltda, 2005. 

1- Equilíbrio ecológico e Agroecossistema 

O Equilíbrio Ecológico depende diretamente da diversidade de 

plantas e animais. Sem essa diversidade, uma floresta, por exemplo, se 

desorganiza e se degrada. O mesmo acontece com a agricultura. 

Quando fazemos agricultura, estamos modificando o nosso ambiente 

natural (Ecossistema)  e criando um  agroecossistema.  

 

Se dividirmos a palavra Agroecossistema nos termos que a 

compõe, temos: 

Agro= relativo à produção agrícola  

Eco= nosso ambiente natural  

Sistema= é o conjunto de elementos/componentes que atuam 

relacionados entre si, e que são interdependentes. 

 

2- O solo é um organismo vivo 

No solo existem milhares de seres vivos de inúmeras espécies, 

que interagem e se complementam no processo de decomposição das 

matérias orgânica e mineral. Este conjunto de vida e matérias 

decompostas dá qualidade ao solo. Esta qualidade significa mais 

fertilidade, estrutura, umidade, entre outros fatores. Quanto mais vida, 

mais fertilidade há no solo. Quanto mais fertilidade, maior garantia de 

saúde para as plantas e animais. E quanto mais saúde, maior a 

produtividade do sistema de produção. 

3- As plantas, pragas e doenças são indicadores 

Se aprendermos a ler os sinais da natureza, seremos capazes de 

analisar a qualidade do solo e de todo o agroecossistema de forma 

direta, barata e acessível. Algumas plantas nos indicam a qualidade do 
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solo, sua estrutura, nutrientes, acidez, entre outras coisas e algumas 

pragas e doenças nos mostram quais deficiências minerais o solo 

apresenta. 

4- A sucessão ecológica e a formação do solo 

Desde quando uma rocha começa a se desmanchar para se tornar 

solo, surge uma colonização de plantas que irá acompanhar todo o 

processo de amadurecimento deste solo, até que ele atinja o grau de 

desenvolvimento e complexidade do ambiente de uma floresta. Durante 

todo esse processo de amadurecimento do conjunto solo-planta, a 

colonização vegetal estará continuamente se modificando. As espécies 

de plantas irão se sucedendo umas às outras com um objetivo bem 

definido: permitir que a vida se instale cada vez mais neste ambiente. 

5- Aumento da biomassa e circulação de fertilidade 

A biomassa, ou massa verde, contribui de diversas formas para a 

fertilidade circular no solo. Produzir biomassa ajuda a manter o solo 

sempre coberto por vegetação. Manter o solo coberto é manter 

umidade no solo. O solo úmido ajuda a manter uma temperatura 

equilibrada e é favorável à manutenção da vida que nele existe, entre 

outras coisas. 

6- Controle biológico e fisiológico 

Num determinado agroecossistema, com boas condições de vida 

no solo, podemos encontrar uma grande diversidade de insetos, ácaros, 

nematóides, fungos, bactérias, vírus, entre outros organismos. Muitos 

desses organismos dependem uns dos outros para a manutenção da 

vida, estabelecendo relações de predador e presa entre si. A análise 

dessas relações entre presa e predador possibilitou a compreensão do 

conceito de “inimigos naturais”, ou seja, há determinados organismos 

encontrados no próprio local que são inimigos naturais de outros 

organismos. Assim, se propiciamos um ambiente adequado ao 

desenvolvimento de uma grande diversidade de organismos, eles se 

equilibram entre si, o que é chamado de controle biológico natural. 

 

Britto (2011) também analisa a importância de entendermos a 

Ciência como um todo e não neutra, pois é produzida na interação 

entre o sujeito e a realidade social. Na escola, entretanto, as “práticas 

pedagógicas continuam marcadas por conteúdos compartimentados 

pelas disciplinas onde são trabalhados e ensinados de maneira bastante 
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fragmentada e desvinculada da realidade, nas diferentes séries/anos” 

(BRITO, 2011. p. 169).  

Nesse sentido, a autora faz apontamentos da necessidade de 

criação de espaços para estudos de novas práticas pedagógicas, a partir 

do planejamento didático compartilhado e de uma atuação em sala de 

aula que fomente novas relações entre estudantes, professores e sua 

relação com o conhecimento.  

Compreendemos que, articular a Agroecologia como contraponto 

a um modo de compreender a Ciência, possibilita compreender que 

nada é neutro, todas as relações são permeadas por interesses, 

inclusive o conhecimento. Além disso, a visualização dos conceitos 

fundamentais da própria disciplina de Ciências permite apropriações e 

sínteses que ampliam o pensamento e a ação. 

Há que se destacar que a historicidade da Educação do Campo 

atribuiu-lhe uma característica fundamental traduzida por Caldart 

(2004), segundo a qual, na Educação do Campo escola é mais que 

escola. Compreende-se que “dentro” deste trocadilho há a dupla 

dimensão da Educação do Campo quando se traduz em processos de 

escolarização: um processo formativo e educativo numa via única. Ao se 

desenvolver processos de Educação do Campo, a relação que se 

estabelece no espaço específico da função da escola qual seja, educar, 

socializar os conhecimentos sistematizados pela humanidade, está 

fortemente imbricada com a relação que estes conceitos estabelecem 

com o trabalho e o modo de vida dos povos que vivem no campo, fora 

da escola: formar. 

Acreditamos que em processos de trabalho pedagógico como 

este que se apresenta neste Caderno, a Educação do Campo passa a ser 

concretizada, pois, tanto se educam quanto se formam sujeitos, num 

mesmo processo de socialização e apropriação do conhecimento 

sistematizado. 

Um destaque, antes de finalizar este texto, é quanto ao papel dos 

professores: espera-se que contribuam para a apropriação dos 

conhecimentos históricos e culturalmente acumulados levando à 

compreensão da realidade como “movimento” e não apenas “fatalidade”. 

Deste modo, possibilitem uma explicação à história, percebendo-a 

também como uma realidade que envolve vivências e práticas sociais, 

portanto, a ação dos estudantes e professores, a ação da escola, das 
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comunidades e das famílias do campo produz e movimenta a história. 

Assim se faz Ciência, se faz Escola, se faz “gente” e se produzem novos 

tempos! 

Acredita-se ainda, que estes novos tempos tragam a coragem de 

ensinar numa abordagem metodológica que ultrapassa os limites físicos 

da sala de aula e da escola. Tal abordagem considera a comunidade, a 

família dos estudantes e seus espaços de trabalho e cultura, as 

organizações como associações, cooperativas, Movimentos e entidades 

como lugares de ensinar, aprender e desenvolver-se como pessoas e 

como sociedade humana. 
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Aproveite as próximas unidades que apresentam algumas 

práticas agroecológicas, com técnicas e receitas que auxiliam 

no processo de manejo ecológico do agroecossistema. São 

conhecimentos valiosos para transformar nossa ação no 

campo por meio de aspectos da agroecologia, do saber 

popular, da ciência, de uma nova forma de produzir 

conhecimento. 
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UNIDADE II 
 

 

 

 

SOLOS E ÁGUA  
PRÁTICAS: MINHOCÁRIO E  

PROTEÇÃO DE FONTE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

6º ANO 
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3. PLANEJAMENTO 

 

Amigo/a Professor e Professora! Nesta unidade apresentamos sugestões de atividades para trabalho docente com os 

educandos do 6º ano do Ensino Fundamental na disciplina de Ciências. As situações propostas envolvem os conteúdos de Solos e 

Água e visam relacioná-los com práticas agroecológicas que reforçam e instigam a questão do conhecimento. Essa relação é 

essencial no processo de ensino e aprendizagem, além de ser um campo fértil para problematizar os temas estudados. Vamos 

retomar o planejamento.   

  

Quadro 4: planejamento para o 6º ano 

6º ANO 

ENSINO DE CIÊNCIAS: 

SOLOS E ÁGUA 

PRÁTICA AGROECOLÓGICA: 

MINHOCÁRIO 

PROTEÇÃO DE FONTE 

 

Conteúdo da Série 

 

Principais conceitos 

 

Objetivos do ensino de 

Ciências  

 

Objetivos da prática 

agroecológica 

- SOLOS NO ECOSSISTEMA 

● O que é solo: formação e 

composição; 

● Características do solo; 

● Solos brasileiros; 

● Degradação do solo; 

● Manejo adequado; 

• Solo 

• Intemperismo 

• Intemperismo físico 

• Intemperismo químico 

• Rocha-mãe 

• Materiais inorgânicos 

• Materiais orgânicos 

• Húmus 

− Articular o estudo da 

litosfera com aspectos do 

cotidiano social e 

cultural; 

− Compreender os 

processos da dinâmica 

do planeta que originam 

o solo, em especial os 

− Aumentar a quantidade de 

húmus da terra para que fique 

mais fofa e com maior reserva 

de água e oxigênio; 

− Produzir alimento para a 

microvida;  

− Ajudar a proteger o solo; 

− Trazer nutrientes do fundo do 
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• Horizontes do solo 

• Perfil do solo 

• Porosidade 

• Permeabilidade 

• Tipos de solos segundo a 

textura: Siltoso, arenoso, 

Argilosos, médio 

• Erosão 

• Erosão hídrica 

• Erosão eólica 

• Assoreamento 

• Queimada e desmatamento 

• Compactação e 

impermeabilização  

• Poluição e contaminação 

do solo: atividades 

agrícolas, industrial, de 

mineração e doméstica 

processos de 

intemperismo; 

− Conhecer alguns tipos de 

solo, sua composição e 

características 

específicas; 

− Perceber que a 

porosidade e a 

permeabilidade são 

propriedades essenciais 

para a formação dos 

aquíferos; 

− Identificar os principais 

processos que degradam 

o solo; 

 

solo mais para a superfície; 

− Disponibilizar nutrientes 

através da decomposição; 

− Ajudar na descompactação do 

solo; 

− Melhorar a bio-estrutura e a 

capacidade de circulação de ar 

e armazenamento de água do 

solo;  

− Valorizar o solo como 

elemento de sustento da vida 

na Terra e promover atitudes 

que favoreçam sua 

preservação. 

 

Húmus: é o resultado da decomposição dos 

galhos, folhas, raízes, esterco ou qualquer 

outro resto vegetal ou animal é a “terra 

preta” do mato, ou a “terra vegetal”. 

 

FONTE: arquivo autores, 2015. 
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- ÁGUA NO ECOSSISTEMA 

● Água nos seres vivos e na 

Terra; 

● Tratamento da água; 

● Contaminação da água; 

● Estados físicos da água; 

● O ciclo da água; 

● Propriedades da água;  

 - Hidrosfera  

 - Águas oceânicas  

 - Águas atmosféricas 

 - Águas continentais  

 - Água doce 

 - Aquíferos  

 - Nascentes  

 - Água Potável  

 - Patogênicos  

 - Floculação, decantação, 

filtração e cloração  

 - Solidificação 

 - Fusão 

 - Vaporização: evaporação e 

ebulição 

 - Condensação e/ou 

liquefação 

 - Sublimação  

 - Ciclo da água  

 - Tensão superficial 

 - Capilaridade 

 - Capacidade de dissolução  

 - Solubilidade 

 - Soluto 

 - Solvente 

 - Articular o estudo da 

hidrosfera com aspectos do 

cotidiano social e cultural; 

 - Verificar que a água não 

potável é veículos de 

microrgasnismo causadores 

de doenças; 

 - Identificar a água como 

recurso indispensável à vida 

e compreender como ocorre 

sua distribuição no planeta; 

 - Perceber que a água 

participa de um ciclo global 

e contínuo provocado pela 

energia solar; 

 - Reconhecer as mudanças 

de estados físicos no ciclo 

hidrológico; 

 - Verificar que a água é um 

importante agente do 

intemperismo e se comporta 

como um solvente de muitas 

substâncias; 

 - Identificar a importância da 

cobertura e o cuidado com o solo 

e a manipulação de 

contaminantes, mais 

especialmente onde infiltra a 

água que forma a fonte;  

 - Realizar a limpeza e proteção 

de olhos d’água, garantindo a 

qualidade de vida; 

 - Evitar o desmatamento 

próximo aos cursos de água; 

 - Revitalizar as nascentes de 

água assoreadas ou degradadas, 

localizadas nas unidades de 

produção; 

 - Fomentar técnicas de 

preservação, conservação e uso 

racional dos recursos hídricos. 
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 - Solvente universal 

 - Hidrossolúvel  

 - Insolúvel  

Fonte: elaborado com base em SHIMABUKURO, 2010; PARANÁ, 2006 e autores, 2015.  

 

 

 
Rocha-mãe: toda rocha que, submetida ao intemperismo, dá 

origem ao solo. 

 

Fonte: http://geoconceicao.blogspot.com.br/2012/06/tipos-de-solos-do-

brasil.html 

 

http://geoconceicao.blogspot.com.br/2012/06/tipos-de-solos-do-brasil.html
http://geoconceicao.blogspot.com.br/2012/06/tipos-de-solos-do-brasil.html
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2.1 MINHOCÁRIO 

 

 

 

OBS.: Este roteiro do minhocário é um resumo e adaptação de: BURG & MAYER 

(2009): Criação de Minhocas e utilização do húmus; VALADÃO, A. C. et al. 

(2006): Húmus de minhoca; ALVES, A.: Quantidade certa de húmus; COSTA, 

Elaine Maria: O que pode e o que não pode colocar no minhocário. 

***conforme as referências citadas ao final desta unidade.  

 

Como ocorre esse processo de compostagem com as minhocas? 

 

 A vermicompostagem, como também é conhecida, é um processo de 

compostagem com minhocas, é o processo de transformar restos de alimentos 

e demais resíduos orgânicos em adubo com o auxílio das minhocas. Elas 

ingerem esses alimentos e excretam na forma de húmus ou vermicomposto, o 

qual é rico em fertilizante, inodoro, contém micronutriente (ferro, zinco, cloro, 

boro, molibdênio e cobre) e macronutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio).  

 

Para que serve esse húmus? 

 

 O húmus apresenta benefícios físicos, químicos e biológicos. Sendo 

assim podemos utilizá-lo como um fertilizante natural, que vai contribuir para 

um crescimento rápido e vigoroso das plantas e, também melhora a terra 

enfraquecidas que são usadas em novos plantios. 

 

Como se faz um minhocário: 

Para fazer o minhocário você poderá utilizar 

materiais simples disponíveis no local. Basta fazer uma 

caixa no chão, cercando com tábuas velhas ou varas para 

escorar o esterco e demais materiais orgânicos que forem 

aproveitados. 

Amigo/a Professor/a, primeiramente para realizar essa prática é 

necessário entender o que é compostagem.  A compostagem é um processo 

em que microrganismos transformam a matéria em composto, adubo natural 

semelhante ao solo. Caso queira aprofundar o assunto o tema será tratado na 

unidade IV desse material. 

 

 

2 – Práticas Agroecológicas: MINHOCÁRIO e PROTEÇÃO DE FONTE 

 

 

Sugestão: Professor/a, 

você pode dividir a 

turma em grupos e 

apresentar os passos 

que serão utilizados na 

construção do 

minhocário para que os 

grupos realizem as 

tarefas propostas. 
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As dimensões dever ser de 

no máximo 2 metros de largura por 

40 centímetros de altura. O 

comprimento pode variar de acordo 

com a disponibilidade de material 

orgânico. O minhocário tem que ser 

protegido de enxurradas e da 

chuva. Para isto, faça uma cobertura 

que pode ser de lona, palhas ou 

telha.  

Para começar é oportuno preparar boas condições para as minhocas se 

reproduzirem. No canteiro coloque no primeiro metro do comprimento uma 

camada de esterco e molhe, seguido de outra camada com os outros restos 

vegetais verdes ou secos e molhe também, e por ultimo coloque a camada de 

palhada seca. 

Espere alguns dias para acontecer a fermentação e começar a esfriar e 

então espalhe as minhocas. A cobertura é importante porque elas não gostam 

de luz e precisam se proteger da incidência direta da luz do sol, pode-se 

utilizar palha, folhas de maneira ou até mesmo sombrite. 

Após 20 dias, comece a colocar mais matéria orgânica dando 

continuidade ao comprimento do canteiro. Elas seguiram em frente em busca 

do alimento deixando para trás seu esterco que usaremos no cultivo. 

 

 

   

PASSOS PARA O MINHOCÁRIO 

1º PASSO: escolha o local. O ambiente a ser implantando o minhocário 

dever ser arejado e sem incidência direta de luz. O ambiente pode ou não ser 

fechado. 

2º PASSO: seleção dos materiais. Será necessário terra, minhoca, 

material orgânico e material seco. 

• O que posso colocar como material orgânico: frutas, legumes, 

verduras, grãos e sementes, erva de chimarrão, chá (sem a 

etiqueta), borra e filtro de café e casca de ovos. 

Fonte: arquivo autores, 2015.  

AGORA VAMOS LÁ!!! HORA DE COLOCAR A MÃO NA MASSA 
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• O que não posso colocar: carnes, limão, temperos fortes, óleo e 

gordura, líquidos (leite, iogurte, caldo de sopa, feijão) derivado 

de laticínios, fezes de animais domésticos, papel higiênico. 

• Evitar por em excesso: frutas cítricas, alimentos cozidos, 

guardanapos e papel toalha, flores e ervas (medicinais e 

aromáticas) 

• O que posso colocar como material seco: serragem, folhas, palha 

e grama. 

 

ANTES DO 3º PASSO É IMPORTANTE SABER O PAPEL DE CADA TIPO DE MATÉRIA 

ORGÂNICA NO MINHOCÁRIO E PORQUE ALGUNS DELES DEVEM SER EVITADOS. 

 

Restos de alimentos: 

Resíduos de alimentos como restos de verduras, cascas e talos são uma 

excelente fonte de nitrogênio. Quase todos esses tipos de resíduos podem ser 

usados na composteira, com exceção apenas para cascas de limão, excesso de 

frutas cítricas (laranja, tangerina, abacaxi), além de cascas e restos de cebola e 

alho. A razão é que esses resíduos modificam o PH do minhocário e 

prejudicam tanto as minhocas quanto a qualidade do composto. 

Esterco: 

Um dos resíduos mais básicos usados na compostagem é o esterco de 

animais. Depois de curtidos, esses resíduos são de excelente qualidade para 

usar na compostagem. Mas, enquanto o esterco de bovinos, suínos, galináceos 

e outros são ótimos, as fezes de animais domésticos não devem ser usados. 

Agora você pode estar se perguntando: mas não é tudo esterco? A 

resposta é: depende. Diferentemente dos animais ditos “do campo”, os animais 

domésticos recebem uma alimentação mais semelhante à humana. A 

quantidade de patógenos existentes nas fezes desses animais é muito grande, 

além de serem resistentes às condições ambientais. Apesar de ser possível 

compostar esses resíduos, o processo deve ser diferente da compostagem 

realizada pelo minhocário. Em breve falarei mais sobre o assunto. 

Podas, grama e folhas: 

Outros resíduos que podem ser usados são restos de poda de árvores e 

grama, além de folhas. Nesse caso, os materiais podem ser usados frescos ou 

secos. O que diferencia esse uso é a busca pelo equilíbrio da relação 

Carbono/Nitrogênio. 
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Todos os resíduos frescos possuem alta concentração de nitrogênio. Por 

isso, o equilíbrio ideal para a compostagem é usar 70% de resíduos ricos em 

carbono e apenas 30% de resíduos ricos em nitrogênio. O uso de materiais 

secos como serragem ou folhas, além de evitar o aparecimento de animais 

indesejados, ajuda nesse equilíbrio. 

Assim, no caso dos restos de poda, cortes de grama e folhas, pode ser 

interessante ter um compartimento onde esses resíduos possam secar antes 

de serem usados. Isso é bom também no aspecto custo pois, caso não 

tenhamos onde conseguir serragem de graça, os restos secos são ótimos 

substitutos. 

Alimentos processados: 

Os alimentos processados (cozidos ou assados) podem ser usados para 

compostagem, desde que em pequenas quantidades. Um dos motivos dessa 

restrição é evitar o acúmulo de sal, condimentos e conservantes químicos no 

minhocário, que fazem mal às minhocas. 

Outra razão é que alimentos cozidos são muito atrativos para animais, 

domésticos ou não, o que pode resultar em surpresas desagradáveis. Assim, o 

ideal é misturar esse tipo de resíduos em pequenas quantidades, cobrindo 

muito bem com serragem. 

Carnes, gorduras e laticínios 

Não devem ser colocados para compostagem. Além de apresentarem 

uma decomposição extremamente lenta, a possibilidade de atrair animais 

indesejáveis é muito grande. 

Borra de café: 

Além de ser uma excelente complementação nutricional para as 

minhocas, a borra de café também inibe o aparecimento de formigas. Basta 

espalhar a borra por cima dos resíduos antes de colocar o material seco. Se 

usar filtro de papel, basta coloca-lo junto com a serragem para que também 

seja compostado. 

Esta é a relação geral dos resíduos que podem ou não ser usados no 

minhocário. Caso você tenha dúvidas sobre outros resíduos, use o campo de 

comentários abaixo para esclarecê-las. 

 

3º PASSO: organizar o minhocário: coloca-se uma camada de cada 

material, primeiro a terra juntamente com as minhocas, material orgânico e 

material seco e assim sucessivamente. A última camada sempre deverá ser de 
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material seco para proteger o minhocário de predadores e de possíveis mau 

cheiro. 

 

 

Resultado esperado: Húmus de Minhoca 

 O melhor jeito de cuidar da qualidade da fertilidade natural da terra é 

preservar a vida que existe dentro dela. Zelando da vida dos animais que vivem 

na terra, como as minhocas, os corós e aquela grande quantidade de 

bichinhos, que a nossa vista não consegue enxergar, nós estamos cuidando da 

fertilidade do solo. As minhocas são muito importantes para melhorar a 

qualidade da terra e torná-la produtiva, pois, aduba a terra sem nenhum 

gasto. As minhocas trabalham dia e noite de graça na produção de húmus. 

 

Quanto tempo demora para se obter o húmus? 

 

Isso varia de acordo com a quantidade de minhocas e de alimentos 

existentes no minhocário. Mas, em média 30 dias. 

 

Como se identifica se o húmus já está pronto? 

 

 Quando o húmus já estiver pronto ele terá coloração escura, uniforme, 

inodora, leve, solto, cuja a aparência lembra o pó de café. 

 

Que tipo de minhoca deve usar? 

 

 As mais utilizadas para fazer húmus é a Eisenia phoetida, conhecida 

como minhoca vermelha Califórnia, que permite ser criada de forma confinada 

(presa) e se alimenta de palha e esterco já curtidos. Chega a medir 10 cm de 

comprimento e gosta de matéria orgânica não totalmente decomposta (meio 

crua). Quando faltar alimento (esterco curtido), a minhoca diminui a 

reprodução, foge ou morre. É uma minhoca muito produtiva, mas é delicada 

sendo muito sensível ao calor e seca. Por isso é preciso sempre umedecer os 

canteiros e cobri-los com 5 a 10 centímetros de folha seca ou capim. Para 

saber se a umidade está correta, se pega um punhado de composto 

espremendo com a mão, se a umidade está correta umedecerá a mão, se 
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estiver muito seca não umedece a mão, se tiver muito úmido vai escorrer água 

por entre os dedos. 

 

 

 

Como fazer a coleta? 

 

• Através de peneiras 

• Com sacos (os de embalar cebolas, os vermelhos que lembram uma 

rede de pesca) onde enche nesse caso de material orgânico e põe sobre 

o minhocário, deixando por 2 dias, as minhocas irão para esse local, já 

que nele terá alimento, assim faz-se a coleta de húmus. 

• Ou fazer divisórias no minhocário, trabalhando ele por partes, quando 

já estiver pronto o húmus em uma parte, prepara o outro e abre essa 

divisória, as minhocas irão se deslocar para a outra parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O material orgânico deve ser picado, para facilitar a ingestão pelas 

minhocas; 

• A terra a ser colocada de preferência úmida, assim não precisa irrigar; 

• Deve-se observar se o minhocário não está encharcado ou seco, caso 

esteja encharcado adicionar mais material seco e, se estiver seco irrigá-

lo. 

• Não é necessário revirar os materiais do minhocário, pois as próprias 

minhocas fazem isso; 

• A proporção de material úmido/seco é: uma parte de material úmido 

para duas de material seco; 

• Em relação às frutas críticas como limão, laranja e abacaxi deixarem 

suas cascas secarem por alguns dias antes de irem para o minhocário; 

 

Dicas importantes para se obter um 

bom resultado: 

 

 

Atenção 
professor/a! 



  

44 

 

Professor/a a horta é um excelente 

meio para potencializar o aprendizado 

do educando/a e despertar seu 

interesse para a alimentação saudável. 

• Quanto mais diversificado for o material (seco e úmido) melhor será o 

húmus; 

• Caso haja a necessidade de ser armazenar o húmus, deve ser em local 

sombreado e protegido da chuva, e ser utilizado no prazo de 12 meses. 

 

 

 

 

Quadro 5: quantidades recomendadas  

 
 Fonte: http://andreaalves.blog.br/minhocario-caseiro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Recomendação para a quantidade a ser utilizada nos vasos e 

jardins, no plantio ou para a manutenção é a seguinte: 

 

http://andreaalves.blog.br/minhocario-caseiro/
http://i1.wp.com/andreaalves.blog.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/minhocario.png
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2.2 PROTEÇAO DE FONTES 

 

OBS.: Este roteiro de proteção de fontes é um resumo e adaptação de: ARL, 

Valdemar (s/ data): Boletim Técnico nº 05 - Proteção de Fontes. ***conforme 

as referências citadas ao final desta unidade. 

 

1. As fontes são resultantes da água da chuva que infiltrou no solo e se 

acumulou no lençol freático (bacias de água em baixo do solo). Por isso, 

é importantíssimo a cobertura e o cuidado com o solo e a manipulação 

de contaminantes, não só próximo à fonte ou a margem do rio – mas 

especialmente onde infiltrada a água que forma a fonte. 

2. Os pântanos, além da sua biodiversidade, são importantes depósitos de 

água que abastecem muitas fontes, são depósitos de água quase 

superficiais. 

3. Numa dimensão ainda mais ampla, as fontes dependem também da 

formação de chuva, e estas são influenciadas pela cobertura vegetal de 

uma região. 

 

Existem diversas formas de realização da proteção de fontes. 

 Será apresenta nesta unidade uma forma simples e barata, que pode ser 

construída basicamente com materiais encontrados no local, alguns pedaços 

de cano e um pouco de cimento. 

 Este modelo protege com eficiência a fonte de água das contaminações 

com matéria orgânica, animais insetos e outras. 

 Como protege apenas a saída da água, quando necessário pode-se 

construir um depósito nas proximidades da própria fonte ou no local onde a 

água vai ser utilizada. 

 Embora seja totalmente vedada, permite a limpeza interna periódica. A 

simplicidade do sistema permite com facilidade a sua reprodução. 

 A qualidade e a continuidade da água são aspectos fundamentais para a 

saúde e qualidade de vida das pessoas. 

 

 
Amigo/a Professor/a antes de 
olhar especificamente a fonte, 
é necessário entender como 
essa fonte se forma: 
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PASSOS PARA A PROTEÇÃO DE FONTES 

 

1º PASSO: isolamento da fonte. Cercar a fonte para 

impedir a entrada de animais, especialmente gado, 

ovelha ou cavalos. Estes, além de danificar a fonte, 

impedem o desenvolvimento da mata ciliar. 

 

2º PASSO: recomposição da mata ciliar. Para as 

fontes a legislação brasileira prevê a preservação 

permanente de um raio mínimo de 50 metros (50 

metros a partir da fonte em todas as direções). 

 

3º PASSO: limpeza da fonte. Em fontes já bem 

definidas, basta limpá-las para iniciar a sua 

proteção. Em fontes onde a saída de água ainda 

não esta bem definida, é preciso cavar mais para 

achar o canal principal da vertente. 

Tirar todo o barro e a matéria orgânica do 

entorno da vertente. 

 

4º PASSO: preparação da massa. Os tijolos ou 

pedras que serão assentadas para compor a 

parede que envolverá a fonte, são colados com 

uma massa  

de terra e cimento, na proporção de uma parte de 

cimento para 

cinco partes de 

terra. 

Tem que 

ser terra de 

barranco, sem 

matéria orgânica – 

preferência saibro  

(onde tiver). 

AGORA VAMOS LÁ!!! 

HORA DE COLOCAR A MÃO NA MASSA 
 

Mata Ciliar: Também chamadas de 
matas de galeria, as matas ciliares 
são formações florestais ou outros 
tipos de vegetação que estão 
presentes nas margens dos rios, 
córregos, lagos, riachos e igarapés. 
As matas ciliares são encontradas 
em diversas regiões do Brasil, 
porém, são mais comuns em áreas 
de caatinga e cerrado, devido à 
umidade concentrada no solo 
próximo às margens dos rios. 
As matas ciliares são, no Brasil, 
consideradas áreas de preservação 
permanente (APP). Logo, são 
protegidas pelas legislações 
estaduais e pelo código florestal 
brasileiro. O desmatamento de mata 
ciliar é considerado um crime 
ambiental. 
  
Importância e funções 
 
- São de extrema importância para 
evitar a erosão do solo nas margens 
dos rios, córregos e lagos. Sem as 
matas ciliares, um rio pode sofrer 
com o processo de assoreamento; 
  
- As matas ciliares são importantes 
também para evitar o ressecamento 
dos barrancos e brejos, evitando 
assim desmoronamentos; 
  
- Atuam no processo de 
umidificação das margens de rios e 
lagos. 
- Servem de habitat para grande 
quantidade de espécies de animais, 
principalmente de pássaros, 
mamíferos e répteis. Nas matas 
ciliares há também grande 
concentração de espécies vegetais 
nativas. 

- Possuem a importante função de 
melhorar a qualidade da água dos 
rios, córregos e lagos. Isto ocorre, 
pois atuam na proteção física das 
margens. 
- Servem de espaços temporários de 
transição para espécies de aves 
migratórias, que vão de um bioma 
para outro. 

- As matas ciliares fornecem 
energia e nutrientes para o 
ecossistema aquático de rios, lagos, 
riachos e córregos.  
Fonte: 
http://www.suapesquisa.com/geogr
afia/vegetacao/matas_ciliares.htm 
 

  
  

Curiosidade: O nome mata ciliar tem origem no nome dos 

pequenos pelos (cílios) que ficam acima dos olhos humanos. 

Em nós os cílios tem a função de proteger os olhos, evitando a 

entrada de sujeira e suor. Com função parecida, as matas 

ciliares protegem os rios e lagos, principalmente, de erosões. 

 

 
 

 
 

 
 

 

MATAS CILIARESTemas Relacionados 

• • Mata Atlântica 
• • Mata dos Cocais 
• • Mata dos Pinhais 
• • Vegetação 
• • Vegetação da Mata Atlântica 

Bibliografia Indicada 

  
Bibliografia indicada: 
- Matas Ciliares - conservação e recuperação 
  Autor: Rodrigues, Ricardo Ribeiro 
  Editora: Edusp 
  Temas: Ecologia / Meio Ambiente / Vegetação / 
Florestas 
 

 

Fonte: arquivo autores 2015. 

 

 

 

http://www.suapesquisa.com/geografia/vegetacao/matas_ciliares.htm
http://www.suapesquisa.com/geografia/vegetacao/matas_ciliares.htm
http://www.suapesquisa.com/geografia/vegetacao/mata_atlantica.htm
http://www.suapesquisa.com/geografia/vegetacao/mata_cocais.htm
http://www.suapesquisa.com/geografia/vegetacao/mata_pinhais.htm
http://www.suapesquisa.com/geografia/vegetacao/
http://www.suapesquisa.com/geografia/vegetacao/vegetacao_mata_atlantica.htm
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5º PASSO: construção das paredes. 

Sobre a rocha, ou sobre a superfície do solo 

bem firme, inicia-se a construção das paredes.  

Na parte bem ao fundo deixa-se um cano 

de aproximadamente 40 mm. Este cano ficará com 

a ponta fechada e será usado para o escoamento 

nas futuras limpezas. 

 

6º PASSO: preenchimento da fonte.  

No fundo da fonte vai uma camada de areia 

média a grossa seguida de uma camada de pedra 

brita (nº 1), ou pedras pequenas ajuntadas em rios 

ou riachos. 

Lavar bem as pedras antes de colocá-las na 

fonte. Em cima desta camada vai uma camada de pedra lascada, ou pedras de 

rios ou riachos um pouco maiores. Sempre lavar bem as pedras antes de 

utilizá-las. 

 

7º PASSO: colocação dos canos para saída de 

água. 

 Estes canos são colocados na altura das 

pedras maiores. O cano da saída principal é 

colocado um pouco mais baixo que os demais. 

O diâmetro dos canos depende da vazão da 

fonte. Coloca-se alguns canos um pouco mais 

acima, que servirão para o escoamento da água 

que sobra, que não é levada pela canalização 

de abastecimento da casa. 

Estes canos adicionais são importantes 

especialmente em épocas de muita chuva, 

quando aumenta a vazão da fonte. 

Sobe-se as paredes, enchendo de pedras e faz-se o fechamento da 

fonte com a terra e cimento. 

 

8º PASSO: cano para limpeza e limpeza da fonte. Na parte superior deixa-se 

um cano, que ficará fechado, e servirá para limpeza da fonte. 

A limpeza deve ser realizada a cada 6 (seis) meses. Para limpeza joga-se 

um pouco de água sanitária (Kiboa ou outras) no cano acima e abre-se o cano 

 

Fonte: arquivo autores 2015. 

  

 

Fonte: arquivo autores 2015. 
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de esgotamentos que está bem no fundo, deixando escorrer toda a água. 

Fecha-se novamente estes dois canos e está pronto a limpeza. 
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Quadro 6:  Situação, causa e consequência  

SITUAÇÃO VIVIDA NA REALIDADE DO CAMPO 

EXEMPLO DE PROBLEMA TRATAMENTO DO PROBLEMA DE FORMA 

CONVENCIONAL 

TRATAMENTO DO PROBLEMA PELA 

PRÁTICA AGROECOLÓGICA 

Situação: Compactação do Solo  

Causa: Falta de matéria orgânica e 

revolvimento do solo, mecanização 

pesada, etc.  

Consequência: gera dificuldade no 

 - Revolvimento do solo com a utilização 

de técnicas como aração/gradagem; 

 - Mecanização com máquinas pesadas 

como, por exemplo, tratores, 

colheitadeiras, pulverizadores. 

 - Práticas de recomposição da bio 

estrutura do solo através da biomassa e 

adubação verde que consiste em plantar 

culturas para serem incorporadas ou 

apenas derrubadas, normalmente na 

SITUAÇÃO, CAUSA E CONSEQUÊNCIA 

Amigo/a professor/a, agora que já aprendemos como fazer o minhocário e a proteção 

de fontes, vamos problematizar o que estudamos. O quadro a seguir pode ser utilizado 

para fazer debates e atividades com a turma, pois, mostra a relação entre situações 

concretas que ocorrem nas práticas agrícolas. Comparando possíveis soluções entre 

agricultura de base ecológica e agricultura convencional.  

Lembrando que na agroecologia contorna-se os sintomas e consequências, soluciona-se 

as causas e busca a superação do causador. Assim, se diminui a dependência de 

insumos e busca a superação definitiva do problema. E na agricultura convencional 

trabalha com os sintomas (consequências) e as soluções que apresenta pioram ainda 

mais a causa. Assim gera um circulo vicioso crescente de dependência de agrotóxicos, 

organosintéticos e outros insumos. 
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desenvolvimento radicular e absorção de 

nutrientes pelas plantas. 

 época da floração, em áreas de pousio ou 

que estão sendo preparados para o 

plantio;  

 - Utilizar equipamentos como 

subsolador e/ou escarificador para 

romper as camadas compactadas do solo 

melhorando a infiltração de água e a 

aeração do solo de forma que não 

revolvendo totalmente o solo (não 

inverter as camadas).  

 

Situação: Desmatamentos e queimadas. 

Causa: práticas agrícolas para limpeza do 

terreno. 

Consequência: diminuem a quantidade de 

húmus do solo, morte de microrganismos 

expulsando os animais que vivem no 

local e podem prejudicar as futuras 

plantações. Intensifica o processo de 

lixiviação dos nutrientes liberados no 

processo de queimadas. 

 - Aplicação de nitrogênio e outros 

adubos químicos solúveis; 

- Aplicação de cama de aviário ou outro 

material muito rico em nitrogênio 

diminuindo a proporção entre carbono e 

nitrogênio proporcionando o desgaste da 

reserva orgânica do solo; 

 - Aplicação excessiva de calcário para 

criar condições mais favoráveis à 

microbiologia, numa proporção maior do 

que a capacidade de reposição orgânica 

através da biomassa.  

 - Utilização de plantas de cobertura da 

terra e adubação verde para manutenção 

da vida no solo 

 - Rotação de culturas, prática baseada 

em não plantar na mesma área a mesma 

cultura por repetida vezes. Por exemplo: 

as gramíneas (arroz, cana-de-açúcar, 

milho, etc.), pois retiram o nitrogênio do 

solo. 

Situação: Contaminação da água. 

Causa: práticas agrícolas que utilizam 

 - Utilização de fontes para coletas de 

água e utilização nas lavouras, por 

 - Produção de água através da 

recuperação de nascentes e córregos 
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A água para irrigação 

dever ser limpa, potável 

e procedente de fontes 

protegidas com mata 

ciliar ou ainda de 

cisternas que captam 

água da chuva 

 

agrotóxicos. 

Consequência: esses resíduos são 

arrastados pelas chuvas e acabam por 

atingir cursos de água, como rios lagos, 

ou infiltrar-se no solo e contaminar as 

águas subterrâneas. 

Situação: Desperdício e uso exagerado de 

água.  

Causa: por meio de irrigações em larga 

escala para manutenção da monocultura. 

Consequência: a água esta sendo 

bombeada de aquíferos subterrâneos 

mais rapidamente do que estes podem 

ser recarregados pela chuva. Regiões 

onde a irrigação é praticada em larga 

escala, a agricultura traz mudanças na 

hidrografia e no micro clima. 

exemplo, encher os tanques dos 

pulverizadores de venenos. 

 - Drenagem dos rios para irrigações em 

grande escala. 

 - Utilização de rios para drenagem de 

água e descarte de resíduos industriais. 

extintos pela degradação ambiental;  

 - Captação de água da chuva e 

armazenamento por meio de cisternas; 

 - Sistemas racionais de irrigação: 

microaspersão e gotejamento 

  

 

 

  

Fonte: autores, 2015. 
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3 – ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Amigo/a Professor e Professora! Agora que você já problematizou a tabela anterior com seus educandos, temos a 

seguir algumas sugestões de encaminhamentos metodológicos para complementar o estudo. Estas atividades também 

podem ser utilizadas para fins de avaliação. Fique à vontade para sugerir novas práticas e atividades. 

 

Quadro 7: Encaminhamentos metodológicos 

Na Sala, Laboratório ou Escola Na Família Na Comunidade 

 

 - Se a escola dispuser de material orgânico 

suficiente (restos de alimentos) e local 

apropriado, o professor poderá fazer um 

minhocário na escola e relacionar com os 

conteúdos estudados. 

-Levar os educandos no laboratório para 

observar microrganismos presentes no 

material em decomposição; 

-Fazer um canteiro utilizando o adubo 

produzido (as plantas a serem cultivadas 

ficam a escolha da turma). 

-Organizar debates em sala de aula sobre 

alimentação saudável e produção de 

alimentos e demais temas relacionados a 

educação ambiental. 

 - Os educandos podem construir 

um minhocário como forma de 

reaproveitar o resto de alimentos e 

utilizar o material orgânico 

proveniente do minhocário no cultivo 

de alimentos na horta de suas casas. 

 

 - Desenvolver aula de campo em uma 

unidade de produção familiar que já 

disponha de um minhocário para 

conhecer a experiência e o 

funcionamento. 

 - Os educando podem realizar pesquisa 

nas comunidades sobre as práticas 

agrícolas utilizadas (agroecológicas ou 

convencionais). Entrevistar pessoas mais 

velhas para obter informações sobre 

práticas utilizadas antigamente e que se 

perderam ao longo dos tempos. 

 - Promover debates referentes a 

utilização de agrotóxicos. Sessão cinema, 

como sugestão assistir aos 
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-Organizar uma exposição dos materiais 

produzidos (escola e ou comunidade); 

-Avaliando a permeabilidade dos solos: este é 

um experimento simples e pode ser feito em 

sala de aula (anexo 2) 

- Monte o seu perfil do solo: esta prática e 

simples e proporciona aos educando  

examinar e compreender os horizontes 

(camadas) do solo (anexo 3). 

documentários: O veneno Está na Mesa I 

e II. 

- Promover palestra na escola com assessoria 

da ATER (Assistência Técnica e Extensão 

Rural) sobre a importância da preservação das 

fontes de água. 

- O professor pode realizar a prática: 

Vaporização da água (anexo 4) que permite 

que o educando entenda de que forma se dá a 

vaporização da água. 

-   Agulha sobre água (anexo 4) permite ao 

educando compreender que quando a 

superfície da água esta em repouso é capaz 

de manter um objeto leve flutuando, sem que 

ele afunde devido a tensão superficial da 

água. 

 - O professor pode promover visita 

a uma família que já possua a 

proteção de fonte; 

 - Solicitar para os educandos que 

façam um diagnóstico juntos aos 

pais na unidade de produção familiar 

sobre a situação das fontes de água 

(quantas tem, se estão protegidas, 

problemas identificados, etc.). 

 - O/A professor/a e os educandos 

podem promover junto a ATER a 

construção de uma proteção de fonte na 

comunidade, mobilizando a escola e os 

agricultores; 

 - O professor e os educando podem 

promover junto a ATER a construção de 

uma cisterna. 

Fonte: autores, 2015. 
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ANEXO 1 

4. PLANO INTERDISCIPLINAR DE ATIVIDADES - 6º ANO 

Tema sugerido: proteção de fontes 

 

Disciplinas  Conteúdos 

Ciências ÁGUA 

- Água nos seres vivos e na Terra; 

- Tratamento da água; 

- Contaminação da água; 

- Estados físicos da água; 

- O ciclo da água; 

- Propriedades da água; 

SOLO 

- O que é solo: formação e 

composição; 

- Características do solo; 

- Solos brasileiros; 

- Degradação do solo; 

- Manejo adequado do solo. 

Matemática  - Tratamento de informação: 

gráficos e informações.  

Português  - Leitura, oralidade e escrita; 

- Análise linguística (interpretação 

do texto). 

 

Atividades  

1. Texto 

1.1 Cuidando da água: O que está acontecendo com a 

água 

 

 A água é um recurso indispensável à sobrevivência dos seres 

vivos. No entanto, a qualidade deste recurso está em constante ameaça 

devido ao atual modelo de desenvolvimento capitalista. 

 Atualmente, é comum ouvirmos falar sobre fontes de água e 
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poços, que nunca haviam secado antes, estarem secando ou terem sua 

vazão drasticamente reduzida. Práticas como o aterramento de 

pequenos lagos naturais e banhados, destruição das matas, 

impermeabilização e uso intensivo do solo podem estar desencadeando 

este problema, uma vez que interferem diretamente no abastecimento 

do lençol freático. 

 A exploração das águas subterrâneas, através de poços, é cada 

vez maior. Estamos retirando do subsolo muito mais do que a 

capacidade de reposição. Consequentemente, é natural que cada ano o 

efeito da estiagem sob o abastecimento de água seja mais danoso. 

 Aterrando banhados e lagoas, se perde dois locais de grande 

importância para o abastecimento do lençol freático, haja vista que eles 

funcionam como reservatórios naturais que reúnem a água das chuvas, 

possibilitando sua lenta infiltração no solo. 

 As áreas urbanas estão cada vez mais impermeáveis, seja pela 

cobertura asfáltica das vias ou pelas construções. A impermeabilidade 

do solo reduz a infiltração da água das chuvas, ficando assim cada vez 

mais frequentes os casos de enchentes e alagamentos. O lançamento de 

esgotos e resíduos industriais, sem qualquer tratamento, diretamente 

em córregos e rios, somado às construções em Áreas de Preservação 

Permanente – APP (locais declivosos e margens de rios) comprometem, 

ainda mais, os recursos hídricos. 

 Na agricultura, a destruição da cobertura do solo e o uso de 

maquinários pesados e agroquímicos causam grande impacto sobre os 

recursos hídricos. Os solos compactados e sem cobertura (verde e/ou 

seca) impossibilitam a infiltração da água. A água da chuva, nesta área, 

escorre pela superfície, levando para dentro de córregos e rios partículas 

do solo e os agroquímicos utilizados. Isso resulta no assoreamento 

contaminação química da água. 

 Mesmo com o Sistema de Plantio Direto, em épocas de muita 

chuva, grande parte do solo acaba sendo levada para dentro dos 

mananciais. O não revolvimento do solo é apenas uma das práticas 
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previstas no Plantio Direto e não é suficiente. Eis o que é necessário 

nesses casos: cobertura de solo com produção de biomassa; fazer 

diversificação e rotação de cultivos; usar equipamento e máquinas 

adaptadas aos diferentes tipos de solo; construir terraços: não usar 

venenos e ter cuidado com a macro e a microbiologia que mantem o 

solo vivo e permeável. 

 A cobertura do solo e a presença de matérias orgânicas são 

fundamentais para que a água infiltre. A cobertura protege o solo da 

incidência direta do sol e evita que haja desagregação pelas gotas da 

chuva, além de manter a umidade. Esta cobertura transformada em 

matéria orgânica funciona no solo como uma “cola” e uma “esponja”, 

que agrega que agrega as partículas do solo e absorve a água. Nas 

florestas, as copas das árvores captam a água da chuva, que escorre 

pelos seus galhos e caule ate chegarem ao solo coberto por folhas, 

galhos e vegetação rasteira. Nessas condições de solo, não compactados 

e muito porosos, a infiltração é facilitada com os canais abertos pelas 

raízes da vegetação. 

 A lógica capitalista de aumento da produção e da produtividade 

agropecuária fortalece a mentalidade de que área terraços, fontes, 

banhados e lagoas, são “áreas perdidas”. Para que estas se transformem 

em “áreas uteis”, muitos agricultores continuam aplainando terraços e 

drenando fontes e banhados, e ignorando a grande contribuição destes 

para a infiltração da água, diminuindo sua velocidade de escoamento e 

erosão. 

ASSESOAR. Tecnologia como educação ecológica: Sudoeste do Paraná./ 

Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural. – Francisco 

Beltrão: CALGAN, 2013 

 

 

 

 

 

 

1.2 Proteção de fontes 
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Antes de olhar especificamente a fonte, é necessário entender 

como a fonte se forma: 

As fontes são resultantes da água da chuva que infiltrou no solo e 

se acumulou no lençol freático (bacias de água em baixo do solo). Por 

isso é importantíssimo a cobertura e o cuidado com o solo e a 

manipulação de contaminantes, não só próximo à fonte ou a margem 

do rio – mas especialmente onde infiltrada a água que forma a fonte. 

Os pântanos, além da sua biodiversidade, são importantes 

depósitos de água que abastecem muitas fontes, são depósitos de água 

quase superficiais. 

Numa dimensão ainda mais ampla, as fontes dependem também 

da formação de chuva, e estas são influenciadas pela cobertura vegetal 

de uma região. 

Existem diversas formas de realização da proteção de fontes. 

Existem formas simples e barata, que pode ser construída basicamente 

com materiais encontrados no local, alguns pedaços de cano e um 

pouco de cimento. 

Este modelo protege com eficiência a fonte de água das 

contaminações com matéria orgânica, animais insetos e outras. 

Como protege apenas a saída da água, quando necessário pose-

se construir um depósito nas proximidades da própria fonte ou no local 

onde a água vai ser utilizada. 

Embora seja totalmente vedada, permite a limpeza interna 

periódica. A simplicidade do sistema permite com facilidade a sua 

reprodução. 

A qualidade e a continuidade da água são aspectos fundamental 

para a saúde e qualidade de vida das pessoas. 

 

ARL, Valdemar. (org). É cuidando da terra que a gente conserva o 

planeta água: Boletim Técnico nº 05 - Proteção de Fontes. Passo Fundo 

- RS: Gráfica Editora Berthier, sem data. 

 

2. Trabalhar vocabulário 
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Sugestões de atividades a partir dos textos: 

Dividir a turma em quatro grupos, sendo que dois grupos farão a 

leitura do primeiro texto e dois grupos do segundo texto. Durante a 

leitura os educandos destacarão as palavras que desconhecem para 

posteriormente pesquisar seus significados. 

Após a leitura dos textos, cada grupo faz um debate e prepara uma 

apresentação sobre as percepções e compreensões. Dois grupos irão 

preparar a apresentação utilizando a metodologia de exposição oral, e 

dois grupos farão um desenho com a significação quanto a 

compreensão do texto e apresentarão a turma explicando seu 

significado. 

 

 

Cada grupo irá apontar as palavras, escrevendo – as no quadro. Em 

duplas os educandos com auxílio de livros e cartilhas de agroecologia 

deverão encontrar o significado dessas palavras e conceitos (fazer 

divisão das palavras por dupla) registrar em tarjas. Os educandos 

deverão apresentar o significado das palavras de forma oral. Em papel 

bobina organizar um glossário aonde serão colocadas as palavras e 

conceitos encontradas, nesse momento o educador poderá trabalhar 

ordem alfabética e reforçar alguns conceitos.  

 

 

3. Experiência 

 

Para facilitar a compreensão em relação aos principais conceitos 

abordados no conteúdo água e solo realizar experimento, em anexo, 

para verificar a infiltração de água em solos descobertos, cobertos com 

vegetação e cobertos com palha. O educador poderá fazer a relação 

entre os conteúdos água e solos trabalhando degradação do solo em 

específico o desmatamento, a erosão hídrica que tem como 

consequência o processo de assoreamento, que causa a obstrução de 
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corpos de água.  E também pode-se fazer a relação entre poluição da 

água e do solo por meio de atividades agrícolas, industriais e 

domésticas reforçando a utilização de agrotóxicos como o principal 

responsável pela contaminação de solo e água. Experimento conforme 

anexo. 

Com base no experimento e nas questões a seguir, solicitar aos 

educandos que elaborem um relatório: 

a) Quais materiais foram utilizados? 

b) De que forma se deu o procedimento? 

c) O que a vegetação apresenta de importante para evitar/diminuir a 

erosão e consequentemente o assoreamento dos corpos de água? 

d) Qualquer tipo de vegetal apresentaria o mesmo efeito? 

e) Como podemos diminuir a erosão hídrica dos solos? 

 

4. Degradação do solo, contaminação do solo e água 

 

Os educandos deverão preencher a tabela a seguir com base em 

materiais de pesquisa (livros, cartilhas de agroecologia, etc.) identificar 

dentre as práticas agrícolas quais os aspectos responsáveis pela 

degradação do solo e da água. Solicitar aos educandos, quais seriam as 

alternativas de manejo correto do solo para evitar contaminação e 

obstrução de corpos de água. 
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Ações sobre o solo e a água 

Práticas agrícolas Efeitos sobre o solo Efeito sobre a água 

Queimadas R=Diminui a quantidade 

de matéria orgânica 

(húmus) do solo, que 

servem de nutriente das 

plantas. 

R=Destrói áreas de preservação 

de matas ciliares, provocando o 

aquecimento do solo e 

consequentemente a 

evaporação nos corpos de água 

perdendo seu nível e podendo 

até secar. 

Desmatamento  R=Diminui a quantidade 

de húmus do solo, 

podendo prejudicar as 

futuras plantações. 

R=A água da chuva cairá 

diretamente sobre o solo e 

levará consigo rochas, 

fragmentos de galhos, areias e 

parte do barranco para o fundo 

dos corpos de água (Erosão) 

que se tornará cada vez mais 

raso.  (assoreamento) 

Uso de agrotóxicos e 

adubos sintéticos 

R= O excesso pode 

contaminar o solo, 

eliminar espécies que 

melhoram a 

produtividade das 

plantas (como insetos 

polinizadores).  

R= Agrotóxicos e adubos 

sintéticos em excesso se 

acumulam no solo e poder ser 

carregados para os corpos de 

água os contaminando. 

Compactação e 

impermeabilização  

R= Reduz a porosidade 

do solo dificultando a 

penetração de agua, 

gases e nutrientes. 

Dificultando o 

desenvolvimento das 

raízes plantas. 

R= A água não consegue se 

infiltrar no solo acabando por 

não alimentar os lençóis 

freáticos e provoca enchentes, 

pois, chega aos rios e outros 

cursos de água com mais 

rapidez. 

Erosão  R= Retiram do solo seus 

nutrientes e 

modificando sua 

estrutura, podendo 

torna-lo infértil. 

R= Causa a obstrução dos 

corpos de água pelo depósito 

excessivo de areia, argila ou 

lodo, tornando o corpo de água 

menos profundo, reduzindo sua 

vazão de água, podendo fazer 

até com que ele desapareça. 

Material elaborado a partir de SHIMABUKURO, 2010. 
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5. Diagnóstico da Realidade 

 

Solicitar para os educandos que façam um diagnóstico, juntos aos 

pais na unidade de produção familiar sobre a situação das fontes de 

água (quantas existem, dessas quantas cercadas, quantas ficam 

próximo a plantações e estão sujeitas a contaminação por agrotóxicos, 

quantas estão protegidas, quantas possuem mata ciliar e outros 

problemas identificados). A partir de o diagnóstico elaborar gráficos, 

tabelas e esquemas. 

 

6. Ação Concreta 

 

 Após identificação das fontes e com orientação técnica, o educador 

junto aos educandos e conforme diagnóstico apresentado, podem 

escolher a fonte em estado mais precário e promover a construção de 

uma proteção de fonte a partir da participação dos próprios educandos 

da família e comunidades. 

Sugestões de ações: 

• Mutirões de limpeza do entorno das fontes; 

• Construção da proteção de fonte com tijolos em volta da 

fonte, cobertura com telhas; 

• Cercamento para proteção de animais; 

• Plantio de árvores nativas e orientações para manutenção 

das mesmas. 

 

7. Vídeo 

Vídeo 1. Nascentes protegidas 

https://www.youtube.com/watch?v=SADFmfOxqcI  

 

Vídeo 2. Técnica Rural: Veja Como Recuperar e Proteger as 

Nascentes de Água 

https://www.youtube.com/watch?v=R52YFw-Dp1c  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SADFmfOxqcI
https://www.youtube.com/watch?v=R52YFw-Dp1c
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8. Avaliação 

Considerar como avaliação toda e qualquer produção da 

atividade/trabalho do educando, voltado à demonstração da 

apropriação/produção do conteúdo/conhecimento trabalhado. 

 

Instrumento Critérios 

1. A pesquisa e apresentação oral das 

palavras conceitos e seu significado. 

Os desenhos com a significação 

quanto a compreensão do texto; 

2. A produção escrita do relatório 

sobre as atividades desenvolvidas 

com os principais aspectos por eles 

observados na experiência conforme 

anexo I, considerar  os elementos 

observados e a apropriação de 

conceitos apresentados no conteúdo.  

3. Pesquisa: A elaboração do 

diagnóstico da realidade por meio de 

entrevista; 

4. O envolvimento e a participação na 

realização da ação concreta: 

- Mutirões de limpeza do entorno 

das fontes; 

- Construção da proteção de fonte 

com tijolos em volta da fonte, 

cobertura com telhas; 

- Cercamento para proteção de 

animais; 

- Plantio de árvores nativas e 

orientações para manutenção das 

mesmas. 

- Leitura, interpretação, 

participação no trabalho em 

grupo; 

- Apreensão dos conceitos; 

- Participação nas discussões; 

-Qualidade nas elaborações; 

-Curiosidade e criticidade; 

-Capacidade de trabalhar em 

grupo; 

-Compromisso com os 

combinados de trabalhos e 

pesquisas. 
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9. ANEXO 

 

  

 

Fonte: ASSESOAR, 2013. 

 

 

 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

AVALIANDO A PERMEABILDADE DOS SOLOS 

 

Professor! Forme um grupo para fazer este 

experimento e tentar responder à seguinte questão: 

 É verdade que cada tipo de solo tem uma 

permeabilidade característica? 

 

Material 

• Coador de café. 

• 3 filtros de papel. 

• 1 xícara (de café). 

• Água. 

• 3 amostras diferentes de solo: argiloso, arenoso, (ou areia de 

construção) e de uma mata (que pode ser coletada em um jardim) 

• 3 copos de vidro transparente. 

• Relógio 

• Folhas de jornal 

 

Procedimento 

1. Coletem as 3 amostras de solo e coloquem-nas sobre folhas de jornal 

por alguns dias para que sequem ao ar livre. Depois de secas, desfaçam 

os terrões que tenham se formado em cada amostra. 

2. Coloquem uma xícara de cada uma das amostras em um filtro. 

Numerem o copo par identificá-lo de acordo com a amostra de solo. 

3. Despejem no filtro o equivalente a uma xícara de água. 

4. Utilizem o relógio e registrem o tempo que a água levou para passar 

pelo filtro observando a coloração e a quantidade da água que passou 

para o copo. 

5. Repitam os passos 2 a 4 com as demais amostras de solo. 

6. Organizem os dados coletados em uma tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor, ao realizar 

o experimento é 

interessante 

destacar a 

importância de 

utilizar condições 

semelhantes para as 

três amostras, como 

quantidade de água, 

de amostra, etc., a 

fim de fazer 

observações com 

rigor científico. 

CURIOSIDADE: Na presença de um solo muito 

compactado a natureza reage com a                                                                     

presença de guanxuma (Sida sp.)  ou outras 

plantas de raízes fortes que além de produzir 

material orgânico realizam a perfuração das 

camadas do solo pelas suas potentes raízes. 

Fonte: ARL, sem data. 
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1. Houve diferença entre a quantidade de água adicionada e a quantidade 

de água recolhida no copo? Explique. 

Sim. Parte da água foi absorvida pelos solos, ou seja, a água fica retida nos poros, entre 

as partículas do solo. 

2. Qual amostra de solo reteve maior quantidade de água? E qual reteve 

menos? Por quê? 

O solo argiloso retém mais água. O solo arenoso retém menos água porque tem poros 

maiores (partículas maiores)  

3. Qual amostra de solo apresentou coloração mais escura? A que se deve 

essa coloração? 

 

 

 

 

4. Relacione a capacidade de reter água com a retenção de nutrientes para 

as plantas. Qual o solo é, provavelmente, o mais fértil? Justifique. 

Solos que retêm mais a água evitam a perda de nutrientes pelo fluxo da água por seus 

poros. Solos argilosos tendem a ser mais férteis que os arenosos. 

5. É possível relacionar fertilidade do solo com a cor da água retida no 

copo? Explique. 

Quanto mais escura a água retido no copo, maior a quantidade de matéria orgânica no 

solo. Com maiores quantidades de matérias orgânicas tendem a ser mais férteis. 

 

 

Fonte: Atividade elaborada com base em SHIMABUKURO, V. Projeto Araribá: Ciências. 

Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela editora Moderna; editora 

responsável: Vanessa Shimabukuro. Obra em 4 volumes para alunos de 6º ao 9º ano. 3 ª 

ed. São Paulo: Moderna, 2010.  

EXPLICAR 

ANALISAR 

Professor/a!!! Você ainda pode pedir 

aos educandos que após o experimento 

respondam as seguintes questões!!!! 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

VAPORIZAÇÃO DA ÁGUA 

 

 

Material 

• 2 lenços de papel. 

• 1 saco de papel 

• 1 saco plástico 

• 2 pedaços de barbante. 

 

 

Procedimento  

1. Umedeça os lenços de papel e coloque um dentro do saco de papel e o 

outro dentro do saco de plástico. 

2. Feche os sacos com o barbante e deixe-os em local ensolarado por um 

dia. 

3. Após esse período, abra o saco e toque os lenços de papel para verificar 

a umidade. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Houve diferença na umidade do lenço que estava no saco de papel e do 

que estava no saco plástico? 

b) Elabore uma explicação para o que ocorreu. 

  Professor, explique que, sob o calor do Sol, a água se transforma em vapor, e que o saco 

de papel permite que o vapor d’´água passe para a atmosfera. O saco plástico impede a saída 

de vapor d’água para o ambiente externo, e o lenço se mantém úmido. 

 

Fonte: Atividade elaborada com base em SHIMABUKURO, V. Projeto Araribá: Ciências. Obra 

coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela editora Moderna; editora responsável: 

Vanessa Shimabukuro. Obra em 4 volumes para alunos de 6º ao 9º ano. 3 ª ed. São Paulo: 

Moderna, 2010. 

 

 

Professor!!! Você ainda 

pode pedir aos 

educandos que após o 

experimento respondam 

as seguintes questões!!!! 
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ANEXO 5  

 

 

AGULHA SOBRE A ÁGUA 

 

Material 

• Copo com água. 

• Óleo de cozinha. 

• Agulha ou alfinete de costura 

 

Procedimento 

1. Molhe a agulha no óleo de cozinha e, com a pinça, 

coloque-a com cuidado, somente sobre a superfície da 

água, de modo que não afunde. Observe por alguns instantes. 

2. Com a ajuda do conta-gotas, pingue uma gota de detergente na água e 

observe o que acontece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O que ocorreu após colocar a agulha sobre a água inicialmente? 

A agulha não afunda, pois a tensão superficial da água a mantém na superfície. 

b) O que acorreu quando você pingou o detergente na água? Você sabe 

dizer por que isso acontece? 

O detergente tem a propriedade de diminuir a tensão superficial da agua de modo que a 

superfície passa a anão suportar o peso da agulha que afunda. 

 

 

Fonte: Atividade elaborada com base em SHIMABUKURO, V. Projeto Araribá: Ciências. 

Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela editora Moderna; editora 

responsável: Vanessa Shimabukuro. Obra em 4 volumes para alunos de 6º ao 9º ano.   

3 ª ed. São Paulo: Moderna, 2010.  

 

 

 

 

 

Fonte: autores,2015. 

Curiosidade: alguns 

insetos pequenos, 

como percevejo da 

imagem acima, 

conseguem caminhar 

sobre a água devido à 

tensão superficial. 

 

Professor!!! Você ainda pode pedir 

aos educandos que após o 

experimento respondam as 

seguintes questões!!!! 
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PLANTAS E SEMENTES  
PRÁTICAS: PRODUÇÃO DE MUDAS  

E SEMENTES 
 

 

7º ANO 
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1. PLANEJAMENTO 

Caro (a) Professor e Professora! Nesta unidade apresentamos sugestões de atividades para trabalho docente com os 

educandos do 7º ano do Ensino Fundamental na disciplina de Ciências. As situações propostas envolvem, conforme as DCE’s de 

Ciências, os conteúdos de Plantas e Animais Invertebrados. Estes conteúdos tem um encaminhamento metodológico com uma 

prática agroecológica como catalisadora do conhecimento a ser apreendido. Essa relação é essencial no processo de ensino e 

aprendizagem, pois estabelece vínculos com a vida (trabalho e cultura dos estudantes). Além de ser um campo fértil para 

problematizar o conteúdo de modo que os estudantes, apropriados dos conceitos, analisem e compreendam sua realidade. Vamos 

retomar o planejamento.   

 

Quadro 8: planejamento para o 7º ano 

7º ANO 

ENSINO DE CIÊNCIAS:  

PLANTAS, SEMENTES E ANIMAIS INVERTEBRADOS 

PRÁTICA AGROECOLÓGICA: 

PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 

 

Conteúdos  

 

Principais conceitos 

 

 

Objetivos do ensino de Ciências  

 

 

Objetivos da prática agroecológica  

 

PLANTAS 

• Características 

gerais das plantas; 

• Células e tecidos 

das plantas; 

• Nutrição das 

plantas; 

• Fotossíntese; 

• Classificação das 

• Seres pluricelulares e 

eucariontes; 

• Clorofila; 

• Células das plantas; 

• Tecidos das plantas: tecidos de 

revestimento, tecidos de 

sustentação, tecidos de 

crescimento, tecidos de 

condução; 

• Conhecer as semelhanças e as 

diferenças entre os grandes 

grupos de plantas; 

• Reconhecer as características 

que identificam as plantas; 

• Utilizar os conceitos estudados 

para observar e identificar 

diferentes espécies; 

• Compreender a função das 

• Conhecer as necessidades 

básicas das plantas quanto à 

nutrição orgânica, reconhecendo 

a importância destes 

conhecimentos para a 

preservação dos ambientes 

terrestres, nos quais as plantas 

são fundamentais; 

• Reconhecer a importância das 
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plantas; 

• Plantas com 

sementes e plantas 

sem sementes.  

• Xilema e floema; 

• Seiva mineral; 

• Seiva orgânica; 

• Nutrição; 

• Substrato; 

• Absorção; 

• Condução; 

• Fotossíntese; 

• Respiração; 

• Capilaridade; 

• Transpiração; 

• Briófitas; 

• Pteridófitas; 

• Gimnospermas; 

• Angiospermas; 

• Plantas vasculares e 

avasculares; 

• Plantas com sementes e sem 

sementes; 

• Plantas com frutos e sem frutos; 

• Ciclo reprodutivo dos musgos; 

• Ciclo reprodutivo das 

pteridófitas; 

• Ciclo reprodutivo das 

Gimnospermas; 

• Ciclo reprodutivo das 

plantas nas cadeias alimentares; 

• Compreender o que são tecidos 

das plantas e quais as 

diferentes funções que elas 

podem desempenhar; 

• Compreender como ocorre o 

processo de nutrição das 

plantas e suas diferentes 

etapas; 

• Identificar os quatro grandes 

grupos do reino das plantas; 

• Identificar a estrutura das 

angiospermas; 

• Compreender o 

desenvolvimento das 

angiospermas;  

• Compreender o processo de 

polinização, associando-o à 

adaptação; 

• Compreender o processo de 

dispersão de sementes, 

associando-o à adaptação. 

• Associar a ação de alguns 

agentes – animais, vento, água 

– com a polinização das flores e 

a dispersão das sementes; 

sementes na adaptação das 

plantas ao ambiente terrestre e 

das sementes crioulas; 

• Identificar os dois projetos de 

agricultura em disputa 

(agronegócio e agricultura 

camponesa) e sua relação com 

as sementes; 

• Compreender a importância da 

agroecologia e o seu papel para 

o desenvolvimento sustentável 

da agricultura; 

• Conhecer e desenvolver práticas 

agrícolas de base agroecológica 

que envolvem as plantas: 

produção de mudas e sementes, 

e suas vantagens para manejo 

ecológico do solo e da 

agrobiodiversidade; 

• Compreender a importância do 

trabalho de resgate e 

preservação genética das 

sementes crioulas, para a 

soberania alimentar dos povos e 

a preservação da biodiversidade;  

• Aprender como fazer processo 
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Angiospermas – polinização, 

tubo polínico, fecundação, 

formação de frutos, dispersão, 

germinação das sementes; 

• Raiz; 

• Caule; 

• Folha; 

• Flor; 

• Fruto; 

• Sementes; 

• Germinação das sementes; 

• Dispersão das sementes; 

• Compreender a importância das 

plantas dos grupos de 

angiospermas e gimnospermas 

para a sobrevivência e 

alimentação humana; 

• Reconhecer a fotossíntese como 

a fonte primária de alimentos 

orgânicos para as plantas; 

 

 

de resgate e produção de 

sementes – para contribuir na 

construção de um banco de 

sementes crioulas na 

comunidade onde a escola está 

inserida; 

• Potencializar o uso do 

laboratório da escola, por meio 

de experimentos para 

demonstrar os processos 

estudados. 

 

ANIMAIS 

INVERTEBRADOS 

Artrópodes 

Anelídeos; 

 

• Características gerais dos 

anelídeos; 

• Classificação dos anelídeos – 

hirudíneos, poliquetos, 

oligoquetos; 

• Reprodução em minhocas; 

• Características gerais dos 

artrópodes; 

• Classificação dos artrópodes; 

• Insetos; 

• Metamorfose; 

• Perceber e entender as 

condições que favorecem a 

diversidade dos invertebrados; 

• Identificar as características e a 

classificação dos anelídeos e 

dos artrópodes; 

• Compreender o processo de 

metamorfose dos insetos; 

• Contextualizar o estudo dos 

invertebrados pela relação entre 

forma, função, adaptação ao 

ambiente; 

• Compreender o papel ecológico 

fundamental dos insetos no 

ambiente terrestre e sua 

importância para a polinização e 

reprodução das plantas. 

Fonte: elaborado com base em SHIMABUKURO, 2010; PARANÁ, 2006 e autores, 2015.

Ver na unidade II – 

Minhocário. Caro 

professor, quando 

trabalhar este 

conteúdo pode ir no 

minhocário ou no 

canteiro da escola. 
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2.1 PRODUÇÃO DE MUDAS 

Para ter uma boa produção de mudas, primeiramente é importante 

definir quais tipos de planta/cultivares, pois existem as que são melhores 

adaptadas ao verão e outras ao inverno.  

 

  SUBSTRATO 

Segundo Monnerat (s/ data), na cartilha “É cuidando da terra que a 

gente conserva o planeta água: boletim técnico nº 03 – viveiro de mudas 

caseiras”, o substrato pode ser feito de diferentes formas, mas tem que 

garantir nutrientes, água e ar para as mudas. É importante que se observe a 

quantidade de água e ar, de modo que deixe o substrato leve e solto, deve-se 

evitar compactação para que se tenha um bom desenvolvimento radicular.  

Para a produção de mudas agroecológicas, seria importante utilizar 

substratos feitos com húmus de minhoca, compostagem ou esterco curtido de 

gado, suínos ou aves.  

OBSERVAÇÃO: se a terra for 

muito argilosa, é só misturar um 

pouco de areia, casca de arroz 

carbonizada ou pó de serra.   

 

 

 

 

 

 

 

Estas práticas agroecológicas estão 

descritas na cartilha. Húmus de Minhoca 

– Unidade II; Compostagem – Unidadade 

IV. 

 

2 – PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS: PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 

 

 

Estas práticas agroecológicas estão 

descritas na cartilha. Húmus de Minhoca 

– Unidade II; Compostagem – Unidadade 

IV. 
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RECEITAS DE SUBSTRATO 
Fonte: Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, campus de Laranjeiras do Sul.  

8 Receitas de Substratos Orgânicos. Aula de campo. Sem data. 

 

 

Receita 1: 

2 carrinhos de terra de barranco 

1 carrinho de esterco bovino bem curtido 

1 carrinho de composto orgânico 

1 kg de calcário 

Preparo: peneire a terra e adicione o 

calcário misturando-os com uma enxada 

até atingir uma coloração uniforme, em 

seguida misture bem os outros 

componentes.  

Receita 2: 

2 latas de subsolo ou terra de mato 

1 lata de cama de aviário curtida 

1 lata de casca de arroz carbonizada  

Preparo: misture todos os componentes 

até formar uma mistura homogênea.  

Receita 3 

2 latas de húmus 

2 latas de casca de arroz carbonizada 

1 lata de aveia lavada de rio 

Preparo: misture todos os componentes 

até formar uma mistura homogênea.  

Receita 4 

2 latas de composto orgânico 

1 lata de húmus de minhoca 

1 lata de terra de mato ou subsolo 

Preparo: misture todos os componentes 

até formar uma mistura homogênea. 

Receita 5 

Terra preta (60%) 

Esterco bovino bem curtido (20%) 

Palha de arroz carbonizada (20%) 

Proporção: 3-1-1  

Preparo: com a ajuda de uma peneira com 

malha maior, peneire toda a mistura e 

com auxílio de uma enxada misture todos 

os elementos até atingirem uma cor 

homogênea.  

Receita 6 

4 litros de terra preta 

2 litros de esterco bovino curtido 

1 litro de pó de serragem (opcional) 

60g de areia 

Preparo: passe todos os componentes em 

uma peneira grossa, em seguida misture 

bem até atingir uma coloração 

homogênea. Pode ser usado para 

produzir mudas e plantas em vasos, 

jardineiras, etc. 

  Receita 7 

2 kg de terra  

500g de pó de xaxim 

1 kg de húmus de minhoca 

40 g de areia 

Preparo: misture bem todos os 

componentes e desfaça todo torrão. Pode 

ser usado para produzir mudas e plantios 

em vasos, jardineiras, etc.  

 

Receita 8 

2 kg de terra preta 

1 kg de húmus de minhoca ou composto 

500g de serragem  

35g de areia 

Preparo: misture todos os componentes 

até formar uma mistura homogênea. 
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TIPOS DE RECIPIENTES: O recipiente depende do volume e do 

comprimento das raízes, bem como das necessidades nutricionais. 

 

Fonte: MORAIS, Fabio. Como plantar alface orgânica: produção de mudas. Disponível em: 

http://universidadeorganica.com.br/como-plantar-alface-organica-producao-de-mudas/. 

Acesso em 02/12/15. 

1ª – Uso de bandejas 

As bandejas disponíveis no mercado são 

feitas de PVC reciclado ou de Isopor 

(polistireno expandido). São divididas em 

espaços chamados de células. Existem 

vários tipos, tamanhos e diferentes 

quantidades de células. Uma célula é o 

espaço onde as sementes irão germinar 

e se desenvolver formado as mudas.  

OBS.: podem ser feitas bandejas e 

recipientes alternativos para produção 

de mudas, como de madeira, bambu, 

etc... 

Vantagens do uso de bandejas 

Produção de mudas mais uniformes; 

Economia no uso de sementes; 

Facilidade de transplante para o local 

definitivo; 

A bandeja de PVC pode ser reciclada tem 

maior vida útil; 

Baixo risco de ataque de doenças e 

insetos; 

Facilita o transporte das mudas. 

Desvantagens 

Exige mais experiência na produção de 

mudas; 

Maior custo de implantação do viveiro; 

Necessita de cuidados especiais quanto a 

adubação e fornecimento de água; 

Bandejas de isopor são poluentes, não 

biodegradáveis e vida útil menor em 

comparação a de PVC. 

2ª – Sementeiras diretamente no solo 

Muitos agricultores ainda utilizam 

essa técnica de produção de mudas que 

consiste em fazer um canteiro 

diretamente no solo, e semear as 

cultivares em pequenos sulcos. Essa 

técnica produz uma grande quantidade 

de mudas, é simples de fazer, utiliza 

pequenos espaços e pode ser produzida 

diretamente pelo agricultor. 

Vale ressaltar que existem 

algumas desvantagens como: 

Maior quantidade de sementes 

utilizadas; 

Produção de mudas com raízes 

expostas (raízes nuas); 

Maior probabilidade de 

ocorrência de doenças e insetos 

considerados pragas; 

As mudas levam mais tempo para 

se recuperarem após o transplantio; 

Aumenta o ciclo de cultivo. 

http://universidadeorganica.com.br/como-plantar-alface-organica-producao-de-mudas/
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ALGUMAS IMAGENS DE PRODUÇÃO DE MUDAS: 

 

3ª – Semeando diretamente no local de 

plantio 

Essa técnica não é utilizada por 

agricultores que produzem com fins 

comerciais. No entanto para pessoas que 

plantam em espaços menores, utilizando 

vasos e jardineiras, esse tipo de 

produção de mudas economiza tempo e 

se aplica quando há disponibilidade 

maior de semente. 

Faça um orifício de no máximo 

0,5 cm no substrato e semeie de 5 a 8 

sementes, e cubra com uma fina camada 

de substrato. Após a germinação, 

elimine as plantas menores deixando 

apenas a mais desenvolvidas. 

 

4º - A adubação orgânica; 

As adubações após a germinação 

das sementes podem ser realizadas com 

biofertilizantes líquidos a base de 

esterco bovino ou húmus de minhoca.  

A decisão sobre qual técnica 

utilizar irá depender dos materiais 

disponíveis em cada situação, isso não 

implica dizer que existem melhores e 

nem piores técnicas, mas a que mais se 

adéqua a sua situação, ou quanto está 

disposto a investir na sua horta orgânica. 

O importante é que as mudas devem 

estar sadias para que tenham maiores 

chances de gerar alimentos 

agroecológicos. 

 

Fonte: arquivo autores, 2015. 
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2.2 – PRODUÇÃO DE SEMENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: Este roteiro para produção de sementes é um resumo e adaptação de: ARL, 

Valdemar; KON, Leonardo Ikari. É cuidando da terra que a gente conserva o planeta 

água: boletim técnico nº 11 – Sementes Crioulas. Passo Fundo – RS: Gráfica Editora 

Berthier, sem data.  

 

 

Fonte: arquivo autores, 2015.  

 

Desde que a humanidade passou a domesticar as plantas, no início da agricultura, a 

semente representava a garantia de proteção da produção da família e da soberania alimentar 

de comunidades e de povos. Destaca-se, nesse processo, a contribuição das mulheres, 

principais responsáveis pelo plantio das roças e pela conservação das sementes. 

Ao longo dos milênios, o intercâmbio das sementes e as seguidas migrações 

contribuíram na constituição de uma grande diversidade de espécies e variedades cultivadas, 

adaptadas aos diferentes climas e aos ecossistemas do Planeta Terra. Esse legado nos foi 

proporcionado pelos povos nativos, pelos indígenas e pelos camponeses. Nesse contexto, 

podemos desenvolver ações, no âmbito da conservação da biodiversidade local e do 

fortalecimento do manejo comunitário de sementes. 

Fonte: LOPES, Nilton Fabio Alves, et al. Produzindo sementes agroecológicas em sistemas 

diversificados de produção. Cooperativa Grande Sertão: 2008.  
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COMO PROMOVER A DEFESA DAS SEMENTES CRIOULAS EM NOSSAS COMUNIDADES 

A PARTIR DA ESCOLA? 

 O trabalho com sementes crioulas é envolvente e bastante simples, 

pode ser realizado em qualquer localidade, possibilitando a sua 

implementação nas comunidades. Basta a organização do trabalho coletivo, 

muita observação da natureza e disposição.  

Debates nas comunidades 

É o primeiro passo necessário para a implementação dos campos de 

semente. Cada etapa do processo deve ser planejada junto com a 

comunidade, respeitando-se os interesses e motivações, especialmente no 

caso da comunidade possuir uma variedade que planta por longo período 

naquela localidade. 

 

 

 

 

1º PASSO: ESCOLHA DA VARIEDADE 

Buscar resgatar as variedades locais com bom histórico de adaptação 

local e produtividade para o sistema de produção em que está inserida a 

comunidade. É importante a escolha das variedades que melhor se adaptem 

ao solo e clima da região de cultivo, com características desejadas pelos 

agricultores, que sejam resistentes ao ataque de pragas e doenças e que 

gerem plantas de bom porte. Essas características podem ser analisadas por 

meio de experimentação em campos de competição. 

  

Como fazer um Campo de Observação de Variedades? 

a. Escolhidas as variedades, usar o espaçamento médio que se pratica na 

região; 

b. Fazer o plantio em área de fertilidade média ou um pouco abaixo da média 

da propriedade, onde apresente as mesmas condições para todas as 

variedades; 

c. Usar 2 fileiras de 5 metros por variedade; 

d. Se definir por adubar, utilizar a mesma quantidade para cada variedade e a 

mesma quantidade que se costuma utilizar na roça; 

e. Repetir a mesma variedade 3 vezes; 

f. Colocar em volta do ensaio, no mínimo, 2 fileiras de qualquer uma das 

variedades, para que nenhuma seja favorecida por tomar mais sol; 

QUAIS SÃO OS PASSOS PARA UMA BOA PRODUÇÃO DE SEMENTES? 
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g. Acompanhar diariamente, fazendo comparações e anotando cada passo do 

desenvolvimento das variedades; 

ATENÇÃO: 

Quando coletamos pela primeira vez as sementes, é importante fazer o 

registro de sua origem, para que saibamos a família e a comunidade onde eram 

cultivadas e suas principais características. 

Toda área de roça ou qualquer lavoura pode ser também um campo de 

sementes. Mas para isso é preciso tomar alguns cuidados e práticas para se obter 

sementes de boa qualidade. Esses cuidados se iniciam com a escolha da variedade, 

com o isolamento da área da roça (se for necessário) e com o manejo adequado da 

lavoura até a sua colheita e posterior armazenamento. 

Fonte: LOPES, Nilton Fabio Alves, et al. Produzindo sementes agroecológicas em 

sistemas diversificados de produção. Cooperativa Grande Sertão: 2008.  

 

2º PASSO: ESCOLHA DA ÁREA 

Plantas em solo com boa fertilidade, evitando áreas com vento forte 

(dificuldade na fecundação) e aproximadamente 1000m2. Possibilitar a 

subdivisão do campo em áreas menores, manter uma boa variabilidade  e 

garantir uma colheita em quantidade suficiente para a distribuição das 

sementes.  

ISOLAMENTO 

O isolamento é usado com especial cuidado nas culturas em que há 

fecundação cruzada. Serve para evitar que variedades comerciais (híbridas) 

“castiguem” a crioula, provocando misturas de características indesejáveis. As 

lavouras devem ser isoladas de outros plantios da mesma espécie, para evitar 

cruzamentos e a consequente mistura do material.  

Como fazer o isolamento? 

Uma maneira de fazer esse isolamento é escolher uma área que fique 

distante de outra área com o mesmo cultivo, obedecendo às indicações da tabela 

anterior das distâncias mínimas de outras lavouras. 

No caso de não se poder plantar distante, as plantas que possuem 

polinização aberta devem ter o seu plantio efetuado em épocas diferentes, evitando 

coincidência no período de florescimento, conforme a tabela a seguir: 
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Tabela 1: intervalo de segurança entre cultivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LOPES, Alves, et al. 

Produzindo sementes agroecológicas em sistemas diversificados de produção. 

Cooperativa Grande Sertão: 2008. 

 CULTIVO INTERVALO DE 

SEGURANÇA 

MILHO 30 DIAS 

SORGO 30 DIAS 

AMENDOIM 45 DIAS 

FEIJÃO 20 DIAS 

GIRASSOL 15 DIAS 

MAMONA 150 DIAS 

ALGODÃO 90 DIAS 

GERGELIM 45 DIAS 

 

 3º PASSO: ADUBAÇÃO 

É muito importante garantir as condições para que a terra esteja em 

boas condições para receber a semente. O ideal é utilizar adubação verde, de 

preferência com leguminosas (ervilhaca, feijão de porco, crotalária, mucuna, 

amendoim forrageiro, feijão guandu, fava, etc.), pois elas fixam o nitrogênio 

do ar por meio de simbiose com bactérias que foram “calos” nas raízes das 

plantas. É comum, depois da colheita, derrubar o milho ou outras plantas 

cultivadas e deixar a palhada sobre o solo, preparando o próximo plantio.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º PASSO: SEMEADURA/PLANTIO 

Cada variedade selecionada deve ser plantada em um local diferente, a 

uma distância de aproximadamente 200 a 400m umas das outras e de outras 

CURIOSIDADE: a utilização de 

ervilhaca coloca no solo o equivalente 

a 3 ou mais sacos de ureia por 

hectare, de forma natural, com baixo 

custo e sem prejudicar o ambiente. 
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lavouras, evitando cruzamento entre variedades. Caso não seja possível, 

procurar diferenciar a época de plantio. Devemos evitar que a floração das 

duas lavouras ocorra no mesmo período para que não se cruzem (“castissem”). 

 

 5º PASSO: CAPINA 

Normalmente de 25 a 30 dias depois do plantio, deve ser feira a 1ª 

capina para controlar as plantas competidoras. Jamais utilizar agrotóxicos. 

 

Essa operação consiste na eliminação de todas e quaisquer plantas que 

possam vir a comprometer um campo de sementes (plantas raquíticas, 

doentes e danificadas). Esse trabalho deve, na medida do possível, ser 

executado nas seguintes épocas: assim que as plantas nascerem, pouco 

antes do florescimento, no florescimento, na formação dos grãos e antes da 

colheita. 

Fonte: LOPES, Nilton Fabio Alves, et al. Produzindo sementes agroecológicas em 

sistemas diversificados de produção. Cooperativa Grande Sertão: 2008.  

 

 6º PASSO: CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS 

Para que o campo de sementes não seja comprometido com pragas e 

doenças, caso estas venham ocorrer é necessário fazer o controle ecológico, 

ou então utilizar caldas e/ou biofertilizantes.  

  

7º PASSO: SELEÇÃO DAS PLANTAS 

 Deve-se observar o campo e eliminar as plantas mais fracas para evitar 

o cruzamento com as plantas mais vigorosas. Exemplos de algumas 

características a serem avaliadas: altura da planta, tamanho da espiga/fruto, 

raízes firmes no chão, presença de doenças, dentre outras características que 

o grupo avaliar como importante. É importante marcar as plantas 

selecionadas para que sejam identificadas com facilidade pelo grupo na hora 

da colheita. 
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8º PASSO: COLHEITA 

A colheita deve ser realizada logo que for identificado o ponto de 

colheita: 

Tabela 2: Ponto de Colheita 

 

CULTIVO 

 

 

PONTO DE COLHEITA 

 

OBSERVAÇÕES 

 

MILHO 

Palha bem seca. Ao dobrar, a 

inserção da espiga se quebra  

facilmente. Ponto preto na base do  

grão. Debulha facilmente. 

 

Dobrar abaixo da  espiga. 

 

SORGO 

Camada preta na inserção do grão 

na palha. Debulha facilmente. Ao 

morder, sentir o ponto  farináceo. 

 

Camada preta aparece da 

ponta para a base do cacho. 

 

AMENDOIM 

Quando 70% das vagens de cada 

planta apresentarem manchas escuras 

no interior. Ao passar os dedos, o 

tegumento da semente se solta 

facilmente. 

 

Ao aproximar da cor 

original da semente (rosa, 

vermelho, branco-

avermelhado) 

 

FEIJÃO 

Arranque: quando as plantas 

passarem de amarelo para seco. 

Catador: vagens secas, castanhas 

e folhas verdes. 

 

Folhas caindo, com 

vagens de coloração 

verde para castanho-

cinza. 

 

GIRASSOL 

Quando caule e capítulo (cabeça) 

estiverem com cor castanha-escura a 

marrom. Coletar uma mostra e 

observar, após 3 dias, se não há 

mudança de forma (murcha) ou  cor. 

 

Folhas ainda verdes, não 

totalmente secas. 

 

MAMONA 

Quando 100% dos frutos do cacho 

estiverem secos. Ao abrir a baga  

(frutos). 

 

Completar secagem no 

terreiro. 

 

ALGODÃO 

Colheita por etapas - 1ª apanha quando 

50% dos capulhos estiverem abertos.  

 

Colher os capulhos da parte 

inferior da planta separados. 

 

GERGELIM 

Assim que os frutos começarem a   

“estalar”. 

Quando as plantas atingirem 

amadurecimento completo. 

Colher antes que os frutos 

estejam totalmente abertos 

(na parte da manhã) - 90 a 

110  dias. Amarrar e deixar 

os feixes em pé na lona. 
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Fonte: LOPES, 2008. 

 

 

9º PASSO: SELEÇÃO DAS SEMENTES 

Deve ser feita na lavoura, identificando as plantas com características 

desejáveis, como: porte médio ou alto; caule forte, bem enraizado, com 

maior número de cachos, vagens ou capulhos; menor número de capítulos ou 

espigas; folhas grandes, espigas, cachos, capítulos, vagens ou capulhos 

grandes; espigas bem empalhadas; além de outras características desejadas, 

como resistência a pragas, a doenças e à seca. Separar umas 100 a 200 

sementes e colocar em um copo.  

  

10º PASSO: SECAGEM 

 Espalhar as sementes em local limpo, seco e exposto ao sol por volta 

de 2 a 3 horas até a semente se encontrar na fase de “quebra dente”. Um bom 

método de verificação do teor de umidade é a mordida. Se necessário, voltar 

o material para o mesmo local para nova secagem.  

  

 11º PASSO: ARMAZENAMENTO 

As sementes, após limpas, podem ser guardadas em barris, latões, 

tambores, garrafas de vidro e/ou de plástico do tipo pet, limpos e secos, bem 

fechados e armazenados em local coberto e fresco. Os recipientes devem ser 

armazenados em local limpo, fechado, seco, com pouca luminosidade e 

isento de ratos e insetos que possam causar danos às sementes. Caso sobre 

espaço no recipiente é necessário retirar o ar para que o caruncho não 

sobreviva. É importante encher bem os recipientes até a boca, assim não 

haverá ar e o ataque de carunchos será evitado. Para evitar a entrada de ar, 

pode-se colocar cera de abelha derretida por cima da tampa. 
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COMO FUNCIONA O CONTROLE FISIOLÓGICO? 

***Fonte: MACHADO, 2004 e STAMATO, 2005. 

O controle das pragas e doenças pode ser feito pela própria capacidade 

da planta em defender-se. Existe um princípio utilizado por quem pratica a 

agricultura de base ecológica que se chama Trofobiose.  

 

 

 

 

 

 Segundo a Teoria da Trofobiose, a saúde das plantas é o produto do 

equilíbrio ou do desequilíbrio de sua nutrição através da relação entre a 

proteossíntese (síntese das proteínas) e a proteólise (desdobramento das 

proteínas) nos tecidos vegetais. Essa relação influencia diretamente a 

resistência ou a sensibilidade das plantas ao ataque dos agentes parasitários – 

insetos, ácaros, nematóides, fungos, bactérias, vírus. Em solos férteis e 

equilibrados as plantas têm resistência natural ao ataque dos parasitas, pois o 

máximo de resistência biológica é adquirida através de uma nutrição 

equilibrada. A questão principal, assim, consiste em estimular a proteossíntese 

das plantas, com a produção de substâncias mais complexas, afastando as 

pragas e doenças, como acontece em solos ricos em matéria orgânica 

humificada.  

 Portanto, trofobiose quer dizer que todo e qualquer ser vivo só 

sobrevive se houver alimento adequado disponível para ele.  

 A planta ou parte da planta cultivada só será atacada pelos agentes 

parasitários quanto tiver na sua seiva o alimento que eles precisam. Este 

alimento é constituído, principalmente, por aminoácidos, que são substâncias 

simples e solúveis, que se estão livres na seiva da planta, são rapidamente 

identificados pelas pragas. 

Os aminoácidos, formados a partir do nitrogênio do solo, são os 

componentes formadores das proteínas. As proteínas formam os tecidos e 

outras partes da planta. Se a planta está com seu ritmo de crescimento normal, 

ela estará formando as proteínas para o seu crescimento num ritmo também 

TROFOBIOSE = desenvolvimento da vida pelo 

alimento 

Trophos        = Alimento 

Bio           =  Vida 

Ose           =  Movimento 
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normal, não deixando aminoácidos livres circulantes na seiva da planta. 

 Por outro lado, quando uma planta sofre algum desequilíbrio, ela passa 

a diminuir sua taxa de crescimento e a quebrar suas proteínas num ritmo mais 

acelerado do que a formação das proteínas, sobrando aminoácidos livres na 

seiva. Assim, as pragas e doenças, de alguma forma, “sabem” disso e se 

alimentam dessa planta desequilibrada. 

 Para que a planta tenha uma quantidade maior de aminoácidos, basta 

tratá-la de forma errada. Causas comuns de desequilíbrio nas plantas são: o 

uso de agrotóxicos e o uso de adubos químicos. Os agrotóxicos debilitam as 

plantas e diminuem o seu ritmo de crescimento no período pós-aplicação. Já 

os adubos químicos possuem grande quantidade de nitrogênio que acabam 

circulando em excesso na seiva da planta, o que as torna vulneráveis ao ataque 

das pragas. 

 Então, um vegetal saudável, bem alimentado, dificilmente será atacado 

por “pragas” e “doenças”, porque elas morrem de fome numa planta sadia. 

O que determina que uma planta tenha maior ou menos quantidade de 

substâncias simples circulando na seiva? 

Quanto mais rápida a formação da planta induzida pela química dos 

adubos mais substâncias simples na seiva estarão disponíveis, fazendo com 

que a planta torne-se um alimento adequado para insetos, ácaros, 

nematóides, fungos, bactérias e vírus. 

 

Tabela 3: fatores que interferem na resistência das plantas  

Outros fatores interferem negativamente no funcionamento interno das plantas e 

podem diminuir ou aumentar sua resistência 

A 
Espécie ou variedade de planta não adaptada à região 

B “Velhice” ou imaturidade da planta (ou parte dela) 

C Solo degradado, compactado e sem matéria orgânica 

D 
Estresse por poda, muito calor ou muito frio 

Fonte: STAMATO, 2005. 
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PARA REFLETIR E AGIR: 

 

O trabalho de resgate e preservação genética 

precisa ser estendido a várias espécies de grãos, 

hortaliças e criações. Isto é estratégico para soberania 

alimentar dos povos. Lutar pela diversidade biológica e 

étnica é reconstruir a relação afetuosa que as 

sementes crioulas sempre nos proporcionaram. Ao se 

manusear uma semente preservada pelos camponeses, 

povos indígenas e pequenos agricultores, se estará 

sentindo a energia da vida que atravessou nossa 

história e se perceberá o porquê a semente crioula é 

patrimônio da humanidade. 
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Quadro 9: Situação, causa e consequência 

 

SITUAÇÃO VIVIDA NA REALIDADE DO CAMPO 

 

EXEMPLO DE PROBLEMA  TRATAMENTO DO PROBLEMA DE FORMA 

CONVENCIONAL 

TRATAMENTO DO PROBLEMA PELA PRÁTICA 

AGROECOLÓGICA 

Situação: Ataque de pragas, parasitas. 

Causa: Causado pelo desequilíbrio da 

disponibilidade de elementos minerais 

Uso de agroquímicos – agrotóxicos, 

adubos químicos e fungicidas.  

 

Fazer o controle FISIOLÓGICO de pragas e 

doenças: não se combate o parasita, se 

trabalha no sentido de diminuir seu 

SITUAÇÃO, CAUSA E CONSEQUÊNCIA 

Amigo/a professor/a, agora que já aprendemos como produzir mudas e sementes, vamos 

problematizar o que estudamos. O quadro a seguir pode ser utilizado para fazer debates e 

atividades com a turma, pois, mostra a relação entre situações concretas que ocorrem nas práticas 

agrícolas. Comparando possíveis soluções entre agricultura de base ecológica e agricultura 

convencional.  

Lembrando que na agroecologia contornam-se os sintomas e consequências, soluciona-se as 

causas e busca a superação do causador. Assim, se diminui a dependência de insumos e busca a 

superação definitiva do problema. E na agricultura convencional trabalha com os sintomas 

(consequências) e as soluções que apresenta pioram ainda mais a causa. Assim gera um círculo 

vicioso crescente de dependência de agrotóxicos, organossintéticos e outros insumos. 
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(nutrientes) na sua germinação e durante 

seu desenvolvimento. Também é causado 

pelo uso de agrotóxicos, fertilizantes e 

adubos químicos na agricultura. 

Consequência: O ataque de pragas gera 

doenças, deficiência de nutrientes, 

enfraquecimento das plantas, tornando-

as mais sujeitas a pragas e doenças. 

Também provoca a contaminação de 

alimentos, do solo, da água e animais, 

intoxicação de agricultores, doenças de 

pele, cânceres, ressurgimento de 

algumas pragas e outras antes 

consideradas secundárias se tornando 

importantes, resistência de patógenos, de 

pragas e invasoras a determinados 

produtos. 

número e no fortalecimento da planta. O 

controle de insetos, fungos, ácaros, 

bactérias e viroses deve ser feito com 

medidas preventivas como:  

- plantio em épocas corretas e com 

variedades adaptadas ao clima e ao solo 

da região; 

- fazer uso de adubação orgânica; 

- rotação de culturas e adubação verde; 

- cobertura morta e plantio direto; 

- consorciação de culturas e manejo 

seletivo do mato; 

- evitar erosão do solo; 

- fazer uso de adubação mineral de baixa 

solubilidade; 

- uso de quebra ventos ou as chamadas 

faixas protetoras; 

- reflorestamento da área para regular 

temperatura e umidade do ar, o que 

ajuda a controlar a quantidade de chuva, 

além disso, servem para melhorar o 

equilíbrio entre praga e predador, já que 

a vegetação serve de abrigo para ambas 

se desenvolvam;  

- enriquecimento das sementes com 
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micronutrientes dando origem a plantas 

mais fortes; 

- nutrição equilibrada das plantas com 

macronutrientes e micronutrientes; 

Em alguns casos, apenas as técnicas 

preventivas não são suficientes, em 

função do clima, do sistema de produção 

não estar totalmente equilibrado e 

também por se fazer uso de variedades 

exóticas não adaptadas ao clima local. 

Então, pode-se usar receitas de caldas e 

biofertilizantes, com produtos naturais 

ou biológicos, para controlar pragas e 

doenças.  

Situação: Contaminação genética das 

sementes crioulas e perca da soberania 

dos povos do campo sobre as sementes.                                                  

Causa: causadas pela disseminação e 

polinização das sementes transgênicas. 

Consequência: provoca a perca da 

diversidade e das variedades das 

sementes crioulas, além de submeter os 

camponeses a uma política de 

dependência da indústria agroquímica, 

em que a aquisição de variedades de 

Para a forma convencional a 

contaminação genética não é 

compreendida como problema, pelo 

contrário, isso fortalece o 

monopólio/controle das sementes. Na 

sociedade vamos encontrar diversas 

empresas nacionais e transnacionais que 

se viabilizam por meio da apropriação 

privada das sementes, desde a geração, 

reprodução e distribuição por meio dos 

“pacotes” do agronegócio disseminados 

Fazer a construção de Barreiras – Cercas 

Vivas – para impedir e dificultar a 

polinização das sementes transgênicas 

sobre as sementes crioulas.  

Organizar processos de resgate de 

sementes crioulas e construção de 

Bancos de Sementes.  
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sementes é imposta pelos pacotes 

tecnológicos, que tem as sementes como 

mercadoria, representando negócios, 

lucros, exploração e domínio dos povos 

do campo por grandes empresas 

capitalistas, que controlam também a 

oferta de insumos, pois junto com a 

venda de sementes são vendidos os 

agrotóxicos e adubos químicos 

industrializados pelas próprias 

multinacionais.  

pelas ações de bancos, cooperativas, 

agropecuárias, associações de produtores 

entre outros.  

Fonte: elaborado com base em MACHADO, 2004; MURG & MAYER, 2009 e autores, 2015.  
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3 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Amigo/a Professor e Professora! Agora que você já problematizou a tabela anterior com seus educandos, temos a seguir algumas 

sugestões de encaminhamentos metodológicos para complementar o estudo. Estas atividades também podem ser utilizadas para 

fins de avaliação. Fique à vontade para sugerir novas práticas e atividades. 

 

Quadro 11: Encaminhamentos metodológicos  

Na Sala, Laboratório ou Escola Na Família Na Comunidade 

 

- Conhecer como se faz e todos os 

processos envolvidos nas práticas de 

produção de mudas e sementes. Se a 

escola dispuser de material orgânico 

suficiente e local apropriado, o professor 

pode fazer um experimento de produção 

de mudas e sementes na escola e 

relacionar com os conteúdos estudados. 

Além de realizar abordagem teórica, 

apresentamos algumas sugestões de 

atividades e práticas que o professor 

pode desenvolver para abordar o 

tema/conteúdo: 

- Aulas práticas no laboratório da escola 

utilizando uma planta aquática (Elodea 

- Produção de Mudas e Sementes – os 

educandos podem fazer experiências e 

práticas utilizando os materiais 

disponíveis no agroecossistema da 

família. 

 

- Fazer comparação entre algumas 

plantas e sementes cultivadas com o 

adubo produzido e outras sem adubação, 

anotar e organizar tabelas e gráficos com 

os resultados obtidos. 

 

- Solicitar para os educandos desenhar 

junto com os pais um croqui da unidade 

de produção familiar - condição atual e 

depois a condição desejada. 

- Desenvolver aulas de campo numa 

propriedade ou centros de formação em 

agroecologia, para conhecer experiências 

de SAF´s (Sistemas agroflorestais) e 

desenvolver práticas de produção de 

mudas como a Alporquia – de preferência 

com a presença e auxílio de um/a 

técnico/a ou agricultor/a para 

acompanhar a visita e explicar as 

práticas; 

- De acordo com os roteiros das práticas 

de produção de sementes apresentado 

neste material, o professor e a turma, ou 

então envolvendo as demais turmas 

professores da escola, podem organizar 
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sp.) e uma planta terrestre (Tradescantia) 

para desenvolver experimentos que 

demonstrem o processo da fotossíntese, 

respiração e clorofila nas plantas 

(Roteiros: ANEXO I, ANEXO II);  

-Organizar debates em sala de aula sobre 

alimentação saudável e produção de 

alimentos e demais temas relacionados à 

educação ambiental e a agroecologia. 

 

-Estudo dirigido: produzir diversos 

gêneros linguísticos utilizando-se dos 

temas estudados. 

 

-Organizar seminários de agroecologia, 

oficinas de agroecologia para estudantes, 

professores, pais e comunidade, além de 

feiras com exposição e troca de mudas e 

sementes (escola e/ou comunidade); 

 

- Explicar os fundamentos do 

agronegócio e agricultura camponesa 

baseada na matriz de produção 

agroecológica, estabelecendo relações 

 um processo de RESGATE DE SEMENTES 

CRIOULAS, e a construção de um BANCO 

DE SEMENTES CRIOULAS, junto com os 

pais e a comunidade onde a escola está 

inserida. Sempre com o auxílio de 

agricultores e ou técnicos. Em locais onde 

há universidades próximas pode-se 

solicitar parceria e auxílio de professores 

e grupos de estudo para desenvolver 

estas atividades.  

- Os educandos podem realizar 

pesquisas nas comunidades sobre as 

práticas agrícolas utilizadas, 

(agroecológicas ou convencionais). 

Entrevistar pessoas mais velhas para 

obter informações sobre práticas 

utilizadas antigamente e que se perderam 

ao longo dos tempos. 

-Organizar grupos para assistir filmes 

relacionados a contaminação dos 

agrotóxicos ao meio ambiente. (sujestão: 

O veneno está na mesa I e II). 
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com a realidade da comunidade e da 

unidade de produção familiar; 

 

 - Exibir os documentários: O Veneno 

está na mesa I e II. Problematizar e 

discutir sobre a utilização dos 

agrotóxicos e as consequências e 

malefícios que provoca no ambiente e na 

saúde humana, principalmente nas 

plantas, sementes, insetos; 

 

- Desenhar a árvore dos problemas 

(troco: problemas, raízes: causas, folhas: 

possíveis soluções) da organização da 

produção na propriedade, ou dos 

problemas da escola e da comunidade. 

Fonte: autores, 2015.
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ANEXO 1 

 

4- PLANO INTERDISCIPLINAR DE ATIVIDADES - 7º ANO 

Tema sugerido: Produção de Mudas com Alporquia  

 

Disciplinas  Conteúdos 

Ciências  PLANTAS: 

Características gerais das plantas; 

Células e tecidos das plantas; 

Nutrição das plantas; 

Fotossíntese; 

Classificação das plantas;  

Plantas com sementes e plantas sem sementes. 

Matemática  Unidades de medida, tratamento de informação. 

Língua Portuguesa  Leitura, oralidade e escrita, análise linguística (interpretação do texto).  

 

Atividades 

1. Texto (leitura)  

 

Produção de mudas em alporquia 

O que é alporquia? 

A alporquia é um método de produção de mudas que consiste em provocar o 

enraizamento de um galho de uma planta adulta. 

Quais são as vantagens da alporquia? 

A alporquia apresenta a vantagem de possibilitar a produção de mudas de grande 

porte. No caso de implantação de espécies arbóreas em consórcio com pastagens em 

sistema silvipastoril, a muda já pode ser plantada no pasto com uma altura que não 

possibilite que o gado coma suas folhas. 

 Enquanto na produção de mudas por sementes muitas espécies frutíferas demoram 

anos para começar a produzir, com o método da alporquia é possível acelerar este 

processo. Isso ocorre porque a muda é produzida a partir de um galho de uma planta 

adulta e irá apresentar as características de uma planta adulta e deve começar a produzir 

logo no primeiro ano. 

 

Como fazer uma alporquia? 

 Primeiramente deve-se escolher um galho para fazer a alporquia 

(é importante usar um galho que deveria ser podado); 

• Fazer um anelamento de aproximadamente 2 cm no galho, ou 

seja, fazer a retirada da casca como mostra na figura ao lado 

(quanto maior o diâmetro do galho, maior o tamanho do 

anelamento); 
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• Em seguida é necessário envolver o local com um substrato 

utilizando plástico e barbante. É importante deixar uma abertura 

na parte superior para permitir as regas, que devem ser feitas uma 

vez por semana. O substrato usado deve ser leve para facilitar a 

penetração das raízes; 

• Depois de desenvolvidas as raízes a nova muda poderá ser 

transplantada para o seu local definitivo. 

 

A alporquia pode ser usada para todas as plantas? 

 Ainda não conhecemos ao certo como cada espécie se comporta quanto à utilização 

desta técnica, mas estima-se que 80% das espécies adaptam bem a realização da alporquia.   

 O tempo para a emissão das raízes varia entre 2 meses a 1 ano de acordo com cada 

espécie. 

 

Fonte: CEAGRO – Centro de Desenvolvimento Sustentavel e Capacitação em Agroecologia. 

Roteiro de oficina sobre produção de mudas em alporquia. Laranjeiras do Sul, 2015.  

 

2. Trabalhar vocabulário 

Pedir para a turma apontar as palavras que não conhecem o significado, 

escrevendo – as no quadro. Em grupos, os educandos com auxílio de livros e 

cartilhas de agroecologia deverão encontrar o significado dessas palavras e 

conceitos e registrar em tarjas. Os educandos deverão apresentar o significado 

das palavras de forma oral. Em papel bobina organizar um glossário onde serão 

colocadas as palavras e conceitos encontradas.  

 

3. Trabalhar os principais conceitos que envolvem os conteúdos:  

-Tecidos de condução 

-Xilema 

-Floema 

-Seiva mineral 

-Seiva orgânica 

-Nutrição 

-Fotossíntese 

 

4. Professor/a fazer um grande cartaz com o desenho de uma árvore (raiz, caule e 

folhas), dividir a turma em 7 grupos e cada grupo fazer a definição de um 

conceito (escrita). Fazer as definições em tarjas coloridas. Cada grupo apresentar 

o conceito – explicar (oralidade) e no cartaz (desenho) identificar onde ocorre e 

colar a tarja. 
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5. Fazer uma aula de campo para os educandos conhecerem um local onde tenha 

experiência de SAF (Sistema Agroflorestal) e/ou práticas de alporquia, de 

preferência com o acompanhamento de um/a agricultor/a ou técnico/a em 

agroecologia. 

  

6. Prática concreta I: Realizar um mutirão de produção de mudas com alporquia, 

com o acompanhamento de técnico/a em agroecologia ou agricultor/a que saiba 

fazer esta prática, conforme o roteiro em anexo (anexo 1) de uma experiência 

real de produção de mudas com a Alporquia.  

 

7. Vídeos sugeridos: 

Vídeo 1 – Alporquia em frutíferas  

https://www.youtube.com/watch?v=4Sl7OUUhmAA 

 

Vídeo 2 – Da horta à floresta 

https://www.youtube.com/watch?v=C7h-JbaJjn4 

 

8. Avaliação - Considerar como avaliação toda e qualquer produção da 

atividade/trabalho do educando, voltado à demonstração da 

apropriação/produção do conteúdo/conhecimento trabalhado.  

Instrumento Critérios 

1. Os educandos devem produzir um 

relatório sobre as atividades 

desenvolvidas com os principais 

aspectos por eles observados, 

considerando os elementos 

indicados do roteiro em anexo 

(anexo 2); 

2. Produção textual; 

3. Trabalho em grupo; 

4. Apresentação do trabalho. 

 

Apreensão dos conceitos;  

Participação;  

O interesse e a busca pelo 

conhecimento;  

A qualidade na realização dos 

trabalhos;  

Criticidade; 

 

 

9. Prática concreta II: Depois de 40 a 60 dias, ou quando identificar que já 

cresceram as raízes, realizar novamente um mutirão para o transplante das 

mudas na escola. Sugestão: para fazer um pomar e embelezamento da escola.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4Sl7OUUhmAA
https://www.youtube.com/watch?v=C7h-JbaJjn4
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https://www.youtube.com/watch?v=4Sl7OUUhmAA
https://www.youtube.com/watch?v=C7h-JbaJjn4
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ROTEIRO 1: Implantação de árvores em pastagens  

utilizando a técnica da alporquia 

 

O agricultor Divo Vigolo, morador na comunidade 

Recanto da Natureza, município de Laranjeiras do 

Sul-PR, conta sobre sua experiência com 

implantação de árvores em pastagem utilizando a 

técnica de alporquia. 

 

A vantagem da árvore nas pastagens 

 

A vantagem de ter a sombra nos piquetes é que não precisaria ficar mudando as 

vacas para lá e para cá. Todo dia lá pelo meio dia teria que buscar as vacas, no 

verão às 10h já teria que tirar as vacas e levar para a sombra. Tem umas vacas 

Jersey ali que se passasse de 10 ou 11h para buscar, quando ia lá o bicho veio já 

estava "batendo vazio". 

O bicho também fica bem mais a vontade, parece que nada incomoda eles 

estando na sombra. O bicho fica bem mais tranquilo também. 

 

A escolha das espécies arbóreas 

 

As espécies que nós escolhemos para o sombreamento foram: araticum, pitanga, 

vacum, um pouco de eucalipto, canela, açoita, guabiroba, uvaia. O motivo de 

escolhermos árvores de frutas como o araticum e a pitanga e também o vacum é 

porque já temos um grupo que está trabalhando a criação de abelhas e já 

estamos pensando a produção de mel daqui para frente. O eucalipto também já 

ajuda. A ideia não é plantar muito eucalipto, mas plantar mais as árvores que 

produzem sombra.  A guabirobeira também é uma árvore que dá bastante flor, a 

uvaieira também é muito boa por causa da flor. Temos também uma parte dessas 

árvores que pelam no inverno, como a açoita, que às vezes não chega a pelar 

bem, fica um pouco de folha, mas já limpa bastante no inverno e no verão brota 

de novo. A canela e a guabirobeira já não pelam tanto. 

Como foram preparadas as mudas 

 

As mudas foram feitas praticamente todas pelo sistema de alporquia, só ficaram 

algumas nativas que já tinham, o resto todo foi plantado em sistema de 

alporquia. 
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Como fazer mudas pela técnica de alporquia 

          
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

              

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                  

 

Materiais necessários: enxada, alicate, faca, 

arame, fita adesiva, barbante, lona 

transparente e um pedaço de madeira. 

1º passo: Descascar um pedaço do galho e 

amarrar dois arames apertados com o alicate. 

2° passo: Prender a lona com a fita adesiva e 

amarrar a parte de baixo com o barbante. 

4° passo: Amarrar com o barbante e 

amarrar em cima a sobra do barbante. 

3° passo: Encher com terra usando um pedaço 

de madeira para ajeitar a terra. 
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Fonte: CEAGRO – Centro de 

Desenvolvimento Sustentável e 

Capacitação em Agroecologia. 

Implantação de árvores em pastagens 

utilizando a técnica da alporquia. 

Laranjeiras do Sul, 2015. 

 

Quando for possível enxergar as raízes através da 

lona está na hora de transplantar (por isso é 

importante que seja lona transparente). Na hora 

de tirar tem que deixar 80cm abaixo do pacote 

para dar sustentação devido ao vento. A cova é 

feita com 60 x 60cm acrescentando esterco. 

Depois de plantado o tempo que demora para pegar 

depende da época, no inverno ele fica parado 

praticamente, a brotação sai de agosto em diante. O 

que eu plantei em maio vai sair lá por agosto em 

diante, mais ou menos 4 meses para aparecer a 

brotação nova, mas isso varia, é porque agora no 

inverno está entrando em tempo de dormência. 

 

Nos piquetes eu coloco rama elétrica para isolar a 

muda até ela pegar. Quando solta o touro ele vai 

direto se coçar lá, se não tiver bem pegado ele vai 

lá e dá uma batida e já prejudica. 

 

De todas que eu fiz até agora umas 95% pegaram 

tudo. Já fiz ao todo umas 150 mudas. Nós 

começamos a fazer sistema de PRV em 2012. De 

lá pra cá estamos fazendo alporquia e ainda falta 

um pouco, lá em cima só faltam 2 piquetes e o 

resto todo no mínimo 3 árvores por piquete eu já 

tenho. Tem uma parte que tem quase todos os 

piquetes com 5 árvores. Eu planto a 2,5 a 3m uma 

árvore da outra, se uma hora quiser gradear eu 

passo a grade pelo meio. Os piquetes tem 22m de 

largura. 
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ROTEIRO 2 

RELATÓRIO 

1. EDUCANDO/A (S): 

2. LOCAL: 

3. DATA: 

4. MATERIAIS UTILIZADOS: 

 

 

5. PROCEDIMENTOS: descrever o passo a passo de como foi realizada a 

prática 

 

 

 

 

6. RESULTADOS: registrar as observações feitas durante o desenvolvimento 

da prática 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÃO: registrar o que avaliou da realização da atividade, se foi 

importante e por que, se atingiu os resultados esperados, os pontos 

positivos e negativos, argumentar qual a relação da prática da alporquia 

com os conteúdos estudados.  
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ANEXO 2 

  

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA NO LABORATÓRIO:  

FOTOSSÍNTESE com ELÓDEA 

 QUESTÃO PRÉVIA: A fotossíntese é o processo pelo qual 

as plantas produzem seu próprio alimento. Como se dá o 

processo da fotossíntese e quais os fatores que a 

influenciam? 

MATERIAL  

• 01 béquer plástico de 150mL; 01 funil; 01 tubo de 

ensaio; Elodea sp.; Solução de Bicarbonato de Sódio (NaHCO3); Água; suportes 

com lâmpadas. 

MONTAGEM DO EXPERIMENTO  

• Colocar um ramo de Elodea sp. dentro do béquer e cobrir com o funil 

emborcado (de cabeça para baixo), tomando cuidado para não deixar nenhuma 

folha para fora;  

• Preencher o béquer de modo a cobrir também a haste do funil sem formar 

bolhas, com a solução de bicarbonato ou água;  

• Preencher o tubo de ensaio até a boca com a mesma solução ou água que foi 

colocada no béquer;  

• Tampando a boca do tubo de ensaio com o dedo indicador, colocá-lo dentro do 

béquer e encaixá-lo à haste do funil, tomando o cuidado para não formar bolhas 

dentro do tubo.  

• Colocar o experimento próximo a uma lâmpada.  

• Aguardar aproximadamente 20 minutos e observar.  

 

 

Professor/a, ao realizar 

o experimento é 

importante seguir os 

roteiros e 

procedimentos corretos 

de utilização do 

laboratório, a fim de 

fazer observações com 

rigor científico. OBS.: 

Preparar lâminas com 

material vegetal fresco, 

para observar no 

microscópio, e a olho 

nu. 
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1. Anote e analise os resultados obtidos. Verifique se os resultados obtidos 

confirmam os esperados logo após montar os experimentos.  

2. Qual a conclusão que você chega com este experimento?  

3. Os processos de fotossíntese e respiração ocorrem ao mesmo tempo? Como?  

4. Qual o produto da fotossíntese? Como você poderia comprovar se estas 

substâncias foram produzidas? 

 

Fonte: Atividade elaborada com base em: 

http://www.cdcc.usp.br/exper/medio/biologia/3metabolismo_al.pdf.  

Acesso em: dezembro de 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR/A!!! VOCÊ AINDA PODE PEDIR AOS EDUCANDOS QUE APÓS O 

EXPERIMENTO RESPONDAM AS SEGUINTES QUESTÕES: 

 

 

    

Fonte: arquivo autores, 2016. 

http://www.cdcc.usp.br/exper/medio/biologia/3metabolismo_al.pdf
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ANEXO 3 

ROTEIRO DE AULAS PRÁTICA NO LABORATÓRIO: 

Anatomia Vegetal com Tradescantia pallida 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTO 1 – EPIDERME E ESTÔMATOS 

Material vegetal: folha de Tradescantia pallida. 

Procedimentos: 

I. Faça cortes paradérmicos das faces adaxial e abaxial da espécie 

selecionada;  

II. Prepare os cortes em lâmina com água e cubra com lamínula; 

III. Observe ao microscópio, identifique as células da epiderme e os 

estômatos e esquematize: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autores, 2016. 
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Material:        Material: 

Aumento:        Aumento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material:        Material: 

Aumento:        Aumento: 
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EXPERIMENTO 2 – CROMATOGRAFIA: FOLHA ROXA FAZ FOTOSSÍNTESE? 

Material necessário: 

• 2 Folhas roxas 

• 5ml de etanol 

• 1 Pipeta de Pasteur ou conta gotas 

• Papel de filtro de 3cmx10cm 

• 1 Almofariz com pistilo 

• Lápis 

• Tesoura 

• Régua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos: 

Corte o papel de filtro com aproximadamente 3cm de largura e 10cm de altura. 

Faça um risco transversal 1cm de distância da base. 

 

Fonte: arquivo autores, 2016. 

 

  

Fonte: arquivo autores, 2016. 

 

 

 Fonte: arquivo autores, 2016. 
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Cortar as folhas do vegetal e macerar utilizando o pistilo e o almofariz, conforme 

a imagem abaixo: 

Colete uma gota de extrato líquido e aplique em cima do traço feito no papel. 

Imediatamente coloque no béquer contendo aproximadamente 5mL de álcool. 

O que acontece? 

 A cromatografia é uma técnica de separação de misturas. As folhas apresentam 

uma série de compostos orgânicos de polaridades diferentes. Quando o álcool 

passa sobre a amostra ele carrega as substâncias de maior afinidade com ele. A 

cor verde refere-se à clorofila, a cor amarela ao caroteno, cor roxa é da 

antocianina e cor marrom dos compostos orgânicos apolares. Para o processo da 

fotossíntese tanto a clorofila quanto o caroteno são importantíssimos e estão 

presentes em todas as folhas independente da sua cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atividade elaborada com base em  

http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/folhas-roxas-fazem-

fotossintese/882. Acesso em dezembro de 2015.  

  

  

Fonte: arquivo autores, 2016. 

 

http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/folhas-roxas-fazem-fotossintese/882
http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/folhas-roxas-fazem-fotossintese/882
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UNIDADE IV 
 

 

 

 

 

 

NUTRIÇÃO HUMANA E EVOLUCIONISMO 
PRÁTICAS: CANTEIROS E COMPOSTAGEM 

 

 

 

 

 

8º ANO 
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1. PLANEJAMENTO 

 

Caro (a) Professor e Professora! Nesta unidade apresentamos sugestões de atividades para trabalho docente com os 

educandos do 8º ano do Ensino Fundamental na disciplina de Ciências. As situações propostas envolvem os conteúdos de 

Nutrição Humana e Evolucionismo e visam relacioná-los com práticas agroecológicas que reforçam e instigam a questão do 

conhecimento. Essa relação é essencial no processo de ensino e aprendizagem, além de ser um campo fértil para problematizar 

os temas estudados. Então, vamos retomar o planejamento!  

  

Quadro 11: Planejamento para o 8º ano 

8º ANO 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

NUTRIÇÃO HUMANA E EVOLUCIONISMO 

 

PRÁTICA AGROECOLÓGICA: 

CANTEIROS E COMPOSTAGEM 

Conteúdo da Série Principais conceitos Objetivos do ensino de Ciências Objetivos da prática 

agroecológica 

− A nutrição e os alimentos; 

− Vitaminas e sais minerais; 

− Carboidratos, lipídeos e 

proteínas; 

− A energia nos alimentos; 

− A dieta adequada; 

− Sistema digestório; 

− As etapas da digestão; 

− A saúde do sistema 

digestório; 

− Tipos e funções dos 

alimentos; 

− Mastigação, deglutição, 

movimentos peristálticos, 

ação química; 

− Transporte de nutrientes; 

− Necessidades nutricionais, 

hábitos alimentares; 

− Alimentos diet e light; 

− Aproveitamento dos 

− Contextualizar sócio- 

culturalmente os temas 

sobre alimentação; 

− Enfatizar outras dimensões, 

além das mecânicas, do 

funcionamento da digestão 

humana; 

− Conhecer os processos que 

integram a nutrição; 

− Identificar e perceber a 

− Entender a importância de 

uma alimentação saudável; 

− Compreender o significado 

de autossustento e 

sustentabilidade; 

− Ter noções sobre o cultivo de 

algumas hortaliças; 

− Identificar a relação entre as 

cores dos vegetais e seus 

respectivos nutrientes; 
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nutrientes; 

− Transformação energética; 

− Disfunções do sistema 

digestório: prevenção, 

aspectos preventivos da 

obesidade, da anorexia e da 

bulimia, dentre outros. 

função dos nutrientes; 

− Conhecer a energia presente 

nos alimentos; 

− Reconhecer uma dieta 

adequada; 

− Identificar as partes do 

sistema digestório; 

− Conhecer as etapas da 

digestão; 

− Conhecer algumas doenças 

relacionadas ao sistema 

digestório e medidas de 

prevenção. 

 

 

− A célula; 

− O núcleo e a divisão celular; 

− Os cromossomos e a herança 

genética; 

− Genética: um pouco de 

história (Evolucionismo); 

− Hereditariedade humana; 

− A genética nos séculos XX e 

XXI (biotecnologia); 

 

 

−  

− O pensamento evolucionista 

(Darwin, Walace, Mendel); 

− Adaptação ao ambiente; 

− Evolução: seleção natural; 

− Formação de novas espécies; 

− Mudanças no cenário 

terrestre; 

− Corrida evolutiva; 

− Especiação; 

− OGM’s; 

− Agrotóxicos. 

 

− Abordar, criticamente, os 

sentidos produzidos 

socioculturalmente com base 

na relação entre identidade 

dos seres humanos e a 

genética; 

− Discutir relações entre 

tecnologia e natureza na 

geração de novas vidas; 

− Relacionar os conhecimentos 

científicos a questões éticas; 

− Perceber a célula como 

− Entender o significado da 

sucessão natural; 

− Compreender a importância 

da biomassa; 

− Problematizar a questão do 

uso de OGM’s e Agrotóxicos 

e sua relação com a 

contaminação do ambiente. 

  



  

116 

 

 unidade da vida; 

− Perceber que o DNA e o RNA 

são materiais hereditários 

dos seres vivos; 

− Reconhecer os 

cromossomos, o cariótipo e 

as alterações 

cromossômicas; 

− Conhecer a genômica e o 

interesse sobre o genoma 

dos organismos; 

− Conhecer a história de 

Mendel e sua contribuição 

para a Genética; 

− Identificar algumas 

características hereditárias; 

− Conhecer a aplicação da 

Genética na atualidade 

(OGM’s, agrotóxicos etc.). 

 

Fonte: elaborado com base em SHIMABUKURO, 2010; PARANÁ, 2006 e autores, 2015. 
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OBS.: Este roteiro para construção de canteiros e produção de compostagem foi 

elaborado/adaptado de GUEDES, J. L.; JUNIOR, B. I.; MARINS, A. C.; Guia de Hortas 

Escolares - Campanha de hortas 2011: educando com a horta escolar. EMATER-RIO - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO. São Gonçalo, RJ. 2011; e RABANAL, J. E. M. 

et al. Cartilha de Práticas Agroecológicas de Sul Sergipano. Centro Comunitário de 

Formação Agropecuária D. José Brandão de Castro – Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária – INCRA/SR 23. Poço Redondo/SE, 2003.  

***conforme as referências citadas ao final desta unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESCOLHA DO LOCAL 

Optar por locais que apresentem as seguintes características: 

• Terrenos planos ou suave-ondulados; 

• Solos bem drenados; 

 

2 – PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS: CANTEIROS E COMPOSTAGEM 

 

 

AGORA VAMOS LÁ!!! HORA DE COLOCAR A MÃO NA MASSA 

 

 

Para fazer um 

canteiro ou horta na 

escola é importante seguir 

os seguintes passos: 

 

Amigo/a Professor e Professora agora que já vimos os objetivos 

específicos para o Ensino de Ciências e da prática agroecológica relacionada 

com os conteúdos estruturantes de Nutrição humana e Evolucionismo, veja 

a seguir um roteiro básico para construção de um Canteiro e da 

Compostagem. Lembrando que as práticas podem ser desenvolvidas de 

acordo com as condições disponíveis e/ou podem ser variadas de acordo 

com a experiência dos professores e professoras sobre as práticas 

indicadas.  
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• Afastado de esgotos sanitários e fontes de poluição do solo e da água; 

• Locais bem ensolarados e sem sombreamentos; 

• Disponibilidade de água para irrigação; 

• Possibilidade de cercamento; 

• Local inacessível a animais e pessoas estranhas. 

 

LIMPEZA DO TERRENO 

Realizar a limpeza do terreno, removendo completamente para fora de sua 

área: 

• Materiais grosseiros - pedras, cacos, tocos, latas, plásticos, entulhos, 

etc... 

• Matos e plantas espontâneas1 – roçar a área e capinar o solo em 

seguida. 

 

 

ADUBAÇÃO: TÉCNICA PARA PRODUÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO– 

COMPOSTAGEM 

Os adubos orgânicos são os resíduos de origem animal (tais como 

esterco e urina proveniente de estábulos, pocilgas e aviários) ou vegetal 

(palhas e outros), que podem ser usados na forma líquida ou sólida. O adubo 

orgânico contém nutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, 

magnésio e micronutrientes, especialmente cobre e zinco. Os resíduos 

orgânicos, além de fertilizarem o solo, são ativadores da microvida2, melhoram 

a estrutura, aeração, aumentam a matéria orgânica e a infiltração da água das 

chuvas. 

A compostagem é um processo onde são misturados matérias em 

diferentes níveis de decomposição, esta diversidade é fundamental para o bom 

andamento da compostagem. Nesse exemplo vamos utilizar folhas novas que 

são ricas em nitrogênio, folhas secas que apresentam carbono, terra e resto de 

alimentos que também são ricos em nitrogênio. Quando misturamos estes 

ingredientes, a tendência é a formação de um material uniforme decorrente da 

decomposição, resultando em um composto sem cheiro e com aparência de 

terra escura. No entanto, pode-se utilizar diversos materiais oriundos da 

produção animal e vegetal (esterco, grãos, palhada etc.). 

 

 

 

                                                           
1 Plantas que nascem sem serem cultivadas. 

2 Conjunto dos microrganismos presentes no solo. 
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PROCEDIMENTO 

1. A compostagem precisa ser organizada em forma de pilha e os 

materiais distribuídos em camadas (como se fosse uma torta) de forma 

balanceada para que não ocorra desequilíbrio na decomposição; 

2. A pilha deve ser feita em local sombreado não passando de 2m³ para 

facilitar o revolvimento do composto; 

3. A primeira camada deve conter um material mais grosso, como 

galhos/ramos, Capim Napier - Elefante (Pennisetum Purpureum), Cana-

de-Açúcar (Saccharum officinarum) etc. Na ausência deste material, 

pode-se utilizar outros disponíveis; 

4. Coloque na segunda camada as folhas mais frescas/verdes; 

5. Na sequência adicione resto de alimentos e uma camada fina de terra; 

6. Adicione mais uma camada de folhas misturadas; 

7. Repita as camadas nesta sequência até terminar os materiais ou atingir 

o tamanho desejado. 

Um dos segredos para uma boa decomposição é a umidade, pois quem 

realiza este processo são micro-organismos que necessitam de um ambiente 

úmido para desenvolver sua atividade. Se o material estiver muito seco a 

decomposição é lenta e se estiver muito úmido o oxigênio fica escasso 

matando os micro-organismos. Sendo assim, é necessário molhar a pilha (se 

possível) a cada 2 dias. Outro fator que auxilia no processo de decomposição 

da matéria é o revolvimento do material, ao menos 1 vez na semana. Desta 

forma o processo se dará de maneira uniforme. 

 O processo completo depende da quantidade de material manejado. 

Podemos verificar se o composto está pronto por meio de uma vara que deve 

ser introduzida no meio da pilha, a ausência de calor e de odor indica fim da 

atividade dos micro-organismos e, por conseguinte o fim da decomposição. 

Por fim teremos um adubo de qualidade para utilizarmos na horta, canteiro ou 

jardim da escola.  

 

PREPARAÇÃO DO SOLO E CONSTRUÇÃO DOS 

CANTEIROS: 

 

• A preparação do solo é uma prática 

importante, realizada para melhoria dos 

aspectos físicos do solo: aeração, absorção, 

armazenamento e drenagem da água, 
 

Fonte: arquivo autores, 2015. 
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melhoria das condições favoráveis aos micro-organismos benéficos, etc.                  

• Através do uso de enxadões, revolve-se a camada superficial do solo a 

uma profundidade de 30 a 40 cm e com o auxílio de enxadas promove-

se a quebra dos torrões do solo. 

• Para marcação da área e dos canteiros pode-se utilizar linha de 

pedreiro, trena e estacas de madeira ou de bambu. 

• O ideal e que os canteiros guardem a posição norte- sul, de forma a 

receber a maior insolação possível. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2015 

  

• Os canteiros devem ser de 1,20m de largura para facilitar o trabalho, e, 

no caso de ser mais que um canteiro, deve-se guardar uma rua de 

acesso entre eles de cerca de 0,50m. O comprimento pode ter tamanho 

variado. 

• Os Canteiros são os leitos que receberão as plantas, devendo ser de 

terra solta (fofa). Normalmente são mais altos que o nível do terreno em 

no mínimo 30 cm. Nos canteiros as plantas deverão encontrar as 

melhores condições para o seu desenvolvimento e produção. A terra 

estando bem solta e ventilada permitirá um grande desenvolvimento 

das raízes, o que faz com que cresçam vigorosas, resistentes e 

produtivas. 

• Os canteiros podem ser construídos por 

simples elevação da superfície do solo. 

Entretanto, se for possível, podemos 

protegê-los com tijolos, blocos de 

concreto, pedras, tábuas de madeira, 

troncos roliços, bambus, garrafas pet, 

etc. O importante é utilizar materiais 

prontamente disponíveis. 

• Os canteiros não podem ser construídos 

sobre locais de concreto ou de difícil 

drenagem, pois, nesses casos o 

encharcamento da área resultara na 

morte das plantas. 

 

Fonte: arquivo autores, 2015. 
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SEMENTES E MUDAS: 

 

 Com a terra preparada, realiza-se a aplicação da adubação orgânica 

disponível, ao tempo em que se vai incorporando-o ao solo homogeneamente. 

Das espécies a serem cultivadas nos canteiros devemos observar previamente 

aquelas que são propagadas por MUDAS e por SEMENTES. Também devemos 

separar aquelas que serão semeadas diretamente em canteiros e aquelas que 

devem ser semeadas em sementeiras para depois serem transplantadas nos 

canteiros. 

 

 

 

 Existem hortaliças que não necessitam de canteiros para serem 

cultivadas. Por exemplo: Pimentão, jiló, berinjela etc. O plantio dessas espécies 

deve ser feito da seguinte forma: 

- Preparar os berços3 na profundidade e espaçamento corretos na área 

escolhida; 

-Adubar os berços utilizando adubo orgânico (composto); 

-Molhar bem os berços já adubados que receberão as mudinhas; 

-Colocar as mudinhas no prumo, comprimindo suas raízes com um pouco 

de terra molhada; 

-Deixar os berços sem encher completamente de terra para facilitar a 

absorção da água. 

 

 Algumas hortaliças devem ser semeadas em sementeiras, até que suas 

mudas estejam prontas para o transplantio. São plantas mais delicadas e que 

exigem maiores cuidados no processo de formação de mudas, que se dá em 

sementeiras, como veremos a seguir. 

 O transplantio é a mudança das plantas que cresceram na sementeira 

para o lugar definitivo. O Transplantio é feito quando as plantas apresentam 4 

a 6 folhas definitivas. O ideal é que seja feito no final da tarde ou em dia 

nublado para evitar que o calor excessivo provoque a morte das mudas. 

                                                           
3 Na Agroecologia utilizamos o termo BERÇO, pois é expressão de VIDA, e não COVA que é expressão de 

MORTE. 

 

Observação 

 

rvação: 
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Você sabe o que é uma 

sementeira?   

 

Então vamos fazer uma?! 
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Vamos precisar dos seguintes materiais: 

1) Caixa de madeira ou de outro material; 

2) Peneira; 

3) Arame; 

4) Pregos; 

5) Plástico transparente. 

 

Agora é só seguir o esquema! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Hortas e Forumeiros, 2008.  

 

 

Importante saber! 



  

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                  

 

ESPAÇAMENTOS 

 Para se cultivar as plantas convenientemente deve se proceder aos 

plantios em linhas e berços espaçados regularmente. Tal procedimento é 

conveniente para proporcionar as plantas igualdade de condições em termos 

de água, luz e nutrientes. 

-Espaçamento Entre Linhas – é a distância regular entre as plantas e que varia 

de uma cultura agrícola e outra. 

-Espaçamento Entre Berços - é a distância regular entre as plantas, dentro de 

cada linha, e que varia de uma cultura agrícola e outra.  

 

 Verifique no quadro a seguir o espaçamento adequado para algumas 

hortaliças bem conhecidas. 

 

Quadro 12: Espaçamentos para plantio de hortaliças semeadas diretamente 

nos canteiros 

HORTALIÇAS Nº DE 

SEMENTES 

POR 

BERÇO 

PROFUNDADE 

DE PLANTIO 

(cm) 

DESBASTE 

Nº DE 

PLANTAS 

POR 

BERÇO 

 

TAMANHO 

DO 

CANTEIRO 

(cm) 

ESPAÇO 

ENTRE 

LINHAS 

(cm) 

ESPAÇO 

ENTRE 

BERÇOS 

(cm) 

  L P 

ACELGA 2 4 1  

 

 

 

 

 

  

120 20 50 50 

ALMEIRÃO 2 4 1 120 20 50 40 

BETERRABA 2 2 1 120 20 15 15 

CENOURA Filete 

contínuo 

2 1 120 40 20 5 

COENTRO Filete 

contínuo 

4 1 120 20 25 10 

ERVILHA 4 4 2 120 20 100 40 

ESPINAFRE 3 4 1 120 20 100 40 

 OBS.: Também podemos 

utilizar caixas de ovo, 

copinhos de jornais, 

cilindro de papel higiênico, 

etc. 
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Fonte: quadro elaborado com base em GUEDES, J. L.; JUNIOR, B. I.; MARINS, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

SEMEADURA - é o ato de semear as sementes. 

SEMEAR - é o ato de deitar sementes ao solo para que germinem. 

GERMINACÃO - Inicio de desenvolvimento de uma planta, a partir do embrião 

de sua semente. 

A semeadura pode ser realizada em sementeira ou no local definitivo. 

No local definitivo são semeadas as hortaliças que não suportam a operação de 

transplante. 

Imediatamente após a semeadura devem-se cobrir as sementes com uma fina 

camada de terra peneirada. Em seguida, cobre-se todo o leito do canteiro com 

uma leve camada de grama aparada ou palhada leve, para reduzir o calor no 

leito, eliminar os impactos das gostas de chuva e manter a umidade do solo. 

Em algumas circunstâncias, pode-se fazer uma cobertura plástica transparente 

suspensa do solo com arames, simulando uma estufa. 

Por fim, promove-se uma boa irrigação. 

 

TRATOS CULTURAIS – IRRIGAÇÃO E DRENAGEM: 

 

• As hortaliças são plantas muito exigentes em água. Daí que devem ser 

irrigadas periodicamente, sendo que o ideal é que sejam regadas a cada 2 

dias. 

• Tão importante quanto a água é a presença do oxigênio nas raízes. Para 

tanto, os solos devem ter uma boa drenagem, não sendo sujeitos aos 

encharcamentos. 

FEIJÃO 

VAGEM 

3 4 1 120 20 100 20 

PEPINO 3 2 1 
 

120 20 100 50 

RÚCULA Filete 

Contínuo 

2 1 120 5 30 5 

SALSA Filete 

Contínuo 

1 1 120 20 25 10 

ALFACE 1 5 - 120 10 30 30 

IMPORTANTE SABER SOBRE A SEMEADURA: 
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• Uma boa mangueira com crivo de chuveiro acoplado na extremidade 

costuma ser eficaz na rega, não prejudicando as plantações, ainda que 

jovens. 

• Um bom regador também cumpre eficazmente a função da irrigação de 

canteiros das hortas. 
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Quadro 13: Situação, causa e consequência 

SITUAÇÃO VIVIDA NA REALIDADE DO CAMPO 

EXEMPLO DE PROBLEMA 

 

TRATAMENTO DO PROBLEMA DE FORMA 

CONVENCIONAL 

TRATAMENTO DO PROBLEMA PELA PRÁTICA 

AGROECOLÓGICA 

Situação1: Alimentação escolar de má 

qualidade com conservantes e enlatados. 

Causa: Aquisição de alimentação escolar 

100% industrializada. 

Consequência: consumo de massivo de 

produtos enlatados que apresentam em sua 

composição, agentes que podem ser 

prejudiciais à saúde como aromatizantes, 

corantes, antioxidantes, estabilizantes, 

conservantes e acidulantes. São eles os 

responsáveis pelo sabor, cheiro e aspecto 

Padronização da alimentação com produtos 

industrializados (enlatados ou não) 

oriundos dos grandes polos industriais. 

-Construção de horta escolar para produção 

de olerícolas orgânicas; 

-Aquisição de produtos locais da 

Agricultura Familiar/Camponesa com 

auxílio de programas governamentais como 

o PAA- Programa de Aquisição de 

Alimentos e PNAE- Programa Nacional da 

Alimentação Escolar ou de outras formas 

em parceria informais. 

SITUAÇÃO, CAUSA E CONSEQUÊNCIA 

Amigo/a professor/a, agora que já aprendemos como fazer um canteiro fertilizado com adubo orgânico produzido a partir 

da compostagem, vamos problematizar o que estudamos. O quadro a seguir pode ser utilizado para fazer debates e 

atividades com a turma, pois, mostra a relação entre situações concretas que ocorrem nas práticas agrícolas. Comparando 

possíveis soluções entre agricultura de base ecológica e agricultura convencional.  

Lembrando que na agroecologia contornam-se os sintomas e consequências, solucionam-se as causas e busca a 

superação do causador. Assim, se diminui a dependência de insumos e busca a superação definitiva do problema. E na 

agricultura convencional trabalha com os sintomas (consequências) e as soluções que apresenta pioram ainda mais a 

causa. Assim gera um círculo vicioso crescente de dependência de agrotóxicos, organossintéticos e outros insumos. 
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naturais dos alimentos industrializados. 

Além disso, os produtos enlatados são 

abundantes em sal (NaCl), nitritos e 

nitratos que podem causar problemas 

cardiovasculares e até câncer. 

Situação2: Produção e consumo de 

alimentos com resíduos de agrotóxicos 

próximos ou acima dos níveis permitidos 

para a alimentação humana. 

Causa: Intensiva utilização de agroquímicos 

organossintéticos para combater pragas e 

plantas espontâneas. 

Consequência: Ocorrência e aumento de 

graves doenças relacionadas aos efeitos 

destes produtos. 

-Rever os limites de agrotóxicos presentes 

nos alimentos, aumentando os níveis 

estabelecidos. 

-Assumir que não existe outra forma para 

produzir alimentos em larga escala. 

-Produção diversificada com policultivos, 

rotação de culturas sem a utilização de 

agrotóxicos; 

-Utilização de energia renovável e 

tecnologias adaptadas com redução de 

impactos ao Meio Ambiente; 

-Uso de compostos naturais para controle 

de pragas e doenças. 

 

Situação3: Utilização intensiva do solo e 

fertilização artificial da agricultura 

Causa: busca pelo aumento ou manutenção 

dos índices de produção 

Consequência: Empobrecimento e perda de 

fertilidade do solo. 

-Aumento na dosagem dos fertilizantes. 

-Criação e uso de novos fertilizantes. 

-Produção de novas variedades de 

sementes híbridas ou geneticamente 

modificadas. 

  

-Policultivo (aumento da biodiversidade); 

-Produção e manutenção da biomassa 

(aumento da microvida do solo); 

-Pousio (identificação das deficiências do 

solo pelo mapeamento de plantas 

indicadoras); 

-Uso de adubação orgânica (compostagem 

de resíduos de origem animal e vegetal); 

-Consorciamento entre plantas 

companheiras.  

Fonte : Autores, 2015. 



  

129 

 

 

3. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Amigo/a Professor e Professora! Agora que você já problematizou a tabela acima com seus educandos, temos a seguir algumas 

sugestões de encaminhamentos metodológicos para complementar o estudo. Estas atividades também podem ser utilizadas para 

fins de avaliação. Fique à vontade para sugerir novas práticas e atividades. 

 

Quadro 14: encaminhamentos metodológicos 

Na Sala, Laboratório ou Escola Na Família Na Comunidade 

 

-Conhecer como se faz e todos os 

processos envolvidos em uma 

compostagem. Se a escola dispuser de 

material orgânico suficiente (restos de 

alimentos) e local apropriado, o professor 

pode fazer um experimento na escola e 

relacionar com os conteúdos estudados; 

-Levar os educandos no laboratório para 

observar microrganismos presentes no 

material em decomposição; 

-Fazer um canteiro utilizando o adubo 

produzido (as plantas a serem cultivadas 

ficam a escolha da turma); 

-Organizar debates em sala de aula sobre 

alimentação saudável e produção de 

-Os educandos podem fazer uma 

experiência utilizando os materiais 

disponíveis no agroecossistema da família 

(compostagem e adubação da horta); 

-Fazer comparação entre algumas plantas 

cultivadas com o adubo produzido e outras 

sem adubação, anotar e organizar tabelas e 

gráficos com os resultados obtidos. 

-Os educandos podem realizar pesquisas 

nas comunidades sobre as práticas 

agrícolas utilizadas, (agroecológicas ou 

convencionais). Entrevistar pessoas mais 

velhas para obter informações sobre 

práticas utilizadas antigamente e que se 

perderam ao longo dos tempos; 

-Organizar grupos para assistir filmes 

relacionados a contaminação dos 

agrotóxicos ao meio ambiente. (Sugestão: O 

veneno está na mesa I e II). 
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alimentos e demais temas relacionados a 

educação ambiental; 

-Estudo dirigido: produzir diversos gêneros 

linguísticos utilizando-se dos temas 

estudados; 

-Organizar uma exposição dos materiais 

produzidos (escola e ou comunidade). 

 

Fonte: autores, 2015.
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Anexo 1 

4 - PLANO INTERDISCIPLINAR DE ATIVIDADES – 8º ano4 

Professor: 

Disciplina:                                              Data: 

Disciplinas envolvidas Conteúdos 

Língua Portuguesa -Leitura, Escrita, Oralidade e Gênero 

Discursivo (receita). 

Ciências  -Matéria: propriedades e 

transformação da matéria; 

-Energia: formas de energia – 

termologia; 

-Química e questões ambientais. 

Matemática -Grandezas e Medidas: medidas de 

volume; 

-Tratamento da informação: gráfico e 

informação. 

 

Tema sugerido: Compostagem5 

 

Sugestões de atividades 

 

1. Compreendendo o texto 

- Leitura do texto para identificar/interpretar sua função e objetivos; 

-Construir um mapa conceitual6 com os educandos para compreensão dos 

conceitos principais; 

-Fazer discussão em sala de aula sobre a importância da reciclagem do lixo 

orgânico; 

-Identificar as características que compõe o gênero receita (como fazer 

uma compostagem). Trazer outras receitas de práticas agroecológicas e 

problematizar com os educandos a questão da utilização de agrotóxicos na 

                                                           
4 Observação. Este planejamento deve ser adaptado de acordo com a realidade da escola e os tempos 
disponíveis para cada educador. A quantidade de aulas utilizadas pode variar de uma situação para 
outra. 
5Além do texto da cartilha, para saber mais sobre o assunto ver: O que é compostagem? Como 
funciona? Quais são os benefícios para o meio ambiente e para a sociedade? Disponível no site 
www.ecycle.com.br 
6 Ver: Como fazer um mapa conceitual. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=UzQ6z4ygKfY 

http://www.ecycle.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=UzQ6z4ygKfY
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agricultura. Obs. No final da aula o Educador pode distribuir as receitas 

para a turma.  

-Os educandos/as podem responder algumas questões elaboradas pelo 

professor/a sobre a discussão realizada. 

 

Sugestões 

a. Como a sua família descarta o lixo orgânico? Você sabe como é feito na 

escola? 

b. Você conhecia a técnica da compostagem? O que ela tem a ver com os 

conteúdos estudados em sala de aula? 

c. Segundo o texto quais os principais benefícios da compostagem? O que 

considerou mais interessante? 

d. Qual agricultor/a está contribuindo mais com a natureza: o/a que usa a 

compostagem para fazer adubo orgânico ou aquele/a que utiliza 

adubos sintéticos adquiridos nas agropecuárias? Porque você considera 

isso? 

e. Com o auxílio dos materiais estudados, você acredita que tem 

condições ajudar a fazer uma compostagem na casa ou na escola? 

Como faria isso? Converse com os colegas. 

 

2. Matéria e Energia 

-Se houver possibilidade fazer uma compostagem na escola ou levar a 

turma para conhecer uma experiência na comunidade; 

-Utilizar o procedimento da compostagem para explicar como ocorre a 

decomposição da matéria ciclos biogeoquímicos (assistir vídeo); fatores 

que influenciam e o princípio da conservação da matéria (Lavoisier); 

-Aproveite para trabalhar os conceitos de transformação e reação 

química; 

-Na presença de uma composteira, pedir para os educandos verificar a 

temperatura no interior da pilha. 

Procedimento: 

Inserir uma barra de metal no interior da pilha um dia antes do 

experimento; 

-Fazer uma discussão sobre a origem do calor gerado; 

-Estabelecer relação do conceito de calor com energia térmica 

(termologia); 

-Os educandos podem realizar uma pesquisa em grupos sobre as 

diversas formas de energia, suas origens e utilização na sociedade. 
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3. Grandezas e Medidas 

-No processo de construção da compostagem, podem ser exploradas 

formas geométricas, medidas de comprimento, de área e de volume; 

-Após assistir o vídeo do Globo rural os educandos podem responder a 

seguinte questão. Qual a forma geométrica mais adequada para montar 

a compostagem? Que influência esta forma tem no processo? 

-Os educandos podem desenhar o passo a passo da compostagem no 

caderno, cartolinas etc; 

-Ao término da prática os educandos podem calcular aproximadamente 

o volume da pilha de composto; 

-Calcular intuitivamente a porcentagem de carbono e nitrogênio que 

foram colocados na compostagem. 

 

4. Vídeos sugeridos 

-Biologia – Ciclos Biogeoquímicos. Disponível no site 

https://www.youtube.com/watch?v=4AO02yE2NDA 

-Programa Globo Rural sobre Compostagem gravado em agosto de 

2003 na UFSC. Disponível no site: 

https://www.youtube.com/watch?v=mtzqNiAhpsM 

- Como fazer uma composteira doméstica para reciclar o próprio lixo. 

Disponível no site: https://www.youtube.com/watch?v=jTvU0mbrvgk 

 

5. Avaliação 

Instrumento Critérios 

Leitura, relatório, questionário, 

resolução de exercícios, pesquisa e 

trabalho de grupo. 

-Participação nas discussões e nos 

trabalhos de grupo; 

-Qualidade nas elaborações; 

-Curiosidade e criticidade; 

-Capacidade de trabalhar em grupo; 

-Compromisso com os combinados 

de trabalhos e pesquisas. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4AO02yE2NDA
https://www.youtube.com/watch?v=mtzqNiAhpsM
https://www.youtube.com/watch?v=jTvU0mbrvgk
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https://www.youtube.com/watch?v=4AO02yE2NDA
https://www.youtube.com/watch?v=jTvU0mbrvgk
http://mungoverde.blogspot.com.br/2006/11/em-microorganismos-eficazes.html.%20Acesso%20abril%20de%202016
http://mungoverde.blogspot.com.br/2006/11/em-microorganismos-eficazes.html.%20Acesso%20abril%20de%202016
https://www.youtube.com/watch?v=UzQ6z4ygKfY
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http://www.ecycle.com.br/component/content/article/67/2368-o-que-e-como-fazer-compostagem-compostar-composteira-tecnica-processo-reciclagem-decomposicao-destino-util-solucao-materia-organica-residuos-solidos-lixo-organico-urbano-domestico-industrial-rural-transformacao-adubo-natural.html
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/67/2368-o-que-e-como-fazer-compostagem-compostar-composteira-tecnica-processo-reciclagem-decomposicao-destino-util-solucao-materia-organica-residuos-solidos-lixo-organico-urbano-domestico-industrial-rural-transformacao-adubo-natural.html
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/67/2368-o-que-e-como-fazer-compostagem-compostar-composteira-tecnica-processo-reciclagem-decomposicao-destino-util-solucao-materia-organica-residuos-solidos-lixo-organico-urbano-domestico-industrial-rural-transformacao-adubo-natural.html
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Anexo 2 

 

OBS.: Este quadro foi elaborado a partir do levantamento realizado através de 3.130 amostras coletadas nos maiores centros 

consumidores de 26 estados no Brasil, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária -  ANVISA, 2009. 
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Anexo 3 

 

OBS.: Este quadro é uma adaptação de: CARNEIRO, F. F. et al. Dossiê Abrasco: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. – Rio 

de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015. 

 

Efeitos tóxicos dos ingredientes ativos de agrotóxicos banidos ou em reavaliação com as respectivas restrições ao uso no mundo. 

Agrotóxico Fórmula molecular Problemas relacionados Proibido ou restrito 

Abamectina (acaricida, 

inseticida e nematicida 

classe I - extremamente 

tóxico) 

C48H72O14  

 

 

Toxicidade aguda e suspeita de 

toxicidade reprodutiva do 

ingrediente ativo (IA) e de seus 

metabólitos 

Proibido na Comunidade 

Europeia 

Acefato (inseticida e 

acaricida classe III - 

medianamente tóxico)  

C4H10NO3PS  

 

 

Neurotoxicidade, suspeita de 

carcinogenicidade  e de 

toxicidade reprodutiva e 

necessidade de  revisar a 

ingestão diária aceitável (IDA) 

Proibido na Comunidade 

Europeia 

Carbofurano (Inseticida, 

cupinicida, acaricida e 

nematicida classe I - 

extremamente tóxico) 

C12H15NO3 

 

Alta toxicidade aguda, suspeita 

de desregulação endócrina 

Proibido na Comunidade 

Europeia e nos Estados Unidos 

Cihexatina (acaricida classe C18H34OSn Alta toxicidade aguda, suspeita Proibido na Comunidade 
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II - altamente tóxico) de carcinogenicidade para 

seres humanos, toxicidade 

reprodutiva e neurotoxicidade 

Europeia, no Japão, nos 

Estados Unidos, no Canadá; 

uso exclusivo para cítrus no 

Brasil, 2010 

Endossulfam (acaricida e 

inseticida classe I - 

extremamente tóxico) 

C9H6Cl6O3S  

 

Alta toxicidade aguda, suspeita 

de desregulação endócrina e 

toxicidade reprodutiva 

Proibido na Comunidade 

Europeia e na Índia (autorizada 

só a produção); a ser proibido 

no Brasil a partir de julho de 

2013 

Forato (acaricida, nematicida 

e inseticida classe I - 

extremamente tóxico) 

C7H17O2PS3 Alta toxicidade aguda e 

neurotoxicidade 

Proibido na Comunidade 

Europeia e nos Estados Unidos 

Fosmete (Inseticida e 

acaricida classe I - 

extremamente tóxico) 

C11H12NO4PS2 Neurotoxicidade Proibido na Comunidade 

Europeia 

Glifosato (herbicida classe IV 

- pouco tóxico) 

 

C3H8NO5P 

 

Casos de intoxicação, 

solicitação de revisão da 

ingestão diária aceitável (IDA) 

por parte de empresa 

registrante, necessidade de 

controle de impurezas 

presentes no produto técnico e  

Revisão da ingestão diária 

aceitável (IDA) 
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possíveis efeitos toxicológicos 

adversos 

Lactofem (herbicida classe III 

- medianamente tóxico) 

C19H15ClF3NO7  Carcinogênico para humanos Proibido na Comunidade 

Europeia 

Metamidofós (Inseticida e 

acaricida classe I - 

extremamente tóxico) 

C2H8NO2PS Alta toxicidade aguda e 

neurotoxicidade 

Proibido na Comunidade 

Europeia, na China e na Índia; 

proibido no Brasil a partir de 

julho de 2012 

Paraquate (herbicida classe I 

- extremamente tóxico) 

C12H14N2 Alta toxicidade aguda e 

toxicidade 

Proibido na Comunidade 

Europeia 

Parationa metílica - 

inseticida e acaricida classe I 

(extremamente tóxico) 

C8H10NO5PS 

  

 

Neurotoxicidade, suspeita de 

desregulação endócrina, 

mutagenicidade e 

carcinogenicidade 

Proibido na Comunidade 

Euroṕeia e na China 

Tiram (fungicida classe II - 

altamente tóxico) 

C6H12N2S4 Mutagenicidade, toxicidade 

reprodutiva e suspeita de 

desregulação endócrina 

Proibido nos Estados Unidos 

Triclorfom (inseticida classe 

II - altamente tóxico) 

 Neurotoxicidade, potencial 

carcinogênico e toxicidade 

reprodutiva 

Proibido na Comunidade 

Europeia; proibido no Brasil 

desde 2010 

Fonte: Dossiê ABRASCO, 2015. 
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 Anexo 4 

 

OBS.: Este quadro é uma adaptação de: Alimentos: cores e nutrientes. Disponível em: 

https://pastoraldacrianca.org.br/outrosassuntos/148-crianca/3278-limentos-seus-nutrientes-e-cores. Acesso: Maio de 2015. 

 

As cores dos alimentos e seus nutrientes 

Cores e nutrientes  Funções 

Alimentos brancos: Os alimentos de cores brancas, como leite, 

queijo, couve-flor, batata, arroz, cogumelo e banana são as 

melhores fontes de cálcio e de potássio. 

 

Estes minerais são importantes para o funcionamento do 

organismo, porque contribuem na formação e na manutenção 

dos ossos, ajudam na regulação dos batimentos cardíacos, são 

fundamentais para funcionamento do sistema nervoso e dos 

músculos. 

Alimentos vermelhos: O licopeno é uma substância 

antioxidante, ou seja, combate a oxidação (danos nas células) 

dentro do organismo e é responsável pela cor vermelha do 

morango, tomate, melancia, caqui, goiaba vermelha, 

framboesa, cereja.  

Esse nutriente foi apontado como um protetor eficaz contra o 

aparecimento de câncer de próstata. Os alimentos vermelhos 

contêm, ainda, antocianina, que estimula a circulação 

sanguínea. 

Alimentos amarelos/alaranjados: O mamão, a cenoura, a 

manga, a laranja, a abóbora, o pêssego e o damasco são 

alimentos destas cores que são ricos em betacaroteno, um 

antioxidante que ajuda a proteger o coração, e também em 

Essas substâncias mantêm o sistema nervoso saudável, ajudam 

a prevenir o câncer e proteger o coração, auxiliam na 

resistência contra diarreia, doenças respiratórias e sarampo. 

https://pastoraldacrianca.org.br/outrosassuntos/148-crianca/3278-limentos-seus-nutrientes-e-cores
http://alteanutricaofuncional.com.br/2014/02/15/antioxidantes-o-segredo-da-longevidade-e-qualidade-de-vida/#_blank
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vitamina B3 e ácido clorogênico. 

Alimentos arroxeados: Uva, ameixa, figo, beterraba, repolho-

roxo, jabuticaba, açaí. Os alimentos de cor roxa, além de serem 

ricos em vitaminas C e do complexo B, possuem uma 

substância chamada antocianina, que dentre outros 

flavonoides, protegem nosso corpo contra infecções. 

São importantes para o bom funcionamento da circulação 

sanguínea, portanto importantes para controle de pressão e 

níveis de colesterol. Também combatem os radicais livres 

(retardam o envelhecimento) e até a obesidade. 

Alimentos verdes: Os alimentos de cor verde, como os vegetais 

folhosos, o pimentão, o salsão, chuchu e as ervas contêm 

clorofila, ferro e vitamina A. 

Essas substâncias possuem os seguintes efeitos: desintoxicam 

as células, inibem a ação danosa dos radicais livres, auxiliam na 

defesa do organismo, previnem certos tipos de câncer e 

protegem o coração. 

Alimentos marrons: As fibras e vitaminas do complexo B e E e 

minerais, como magnésio, zinco e selênio são, principalmente, 

encontradas nas nozes, aveia, castanhas e cereais integrais, 

que por sua vez têm uma cor marrom. 

Tais substâncias e nutrientes têm importâncias vitais no 

organismo: melhoram o funcionamento do intestino; combatem 

a ansiedade e a depressão; previnem o câncer, como do 

intestino, e doenças cardiovasculares. 

 Fonte: Pastoral da Criança, 2015.
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UNIDADE V 
 

 
MATÉRIA E ENERGIA 

PRÁTICAS: BIOFERTILIZANTES E CALDAS 
 
 

9º ANO 
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1. PLANEJAMENTO 

Amigo/a Professor e Professora! Nesta unidade apresentamos sugestões de atividades para trabalho docente com os 

educandos do 9º ano do Ensino Fundamental na disciplina de Ciências. As situações propostas envolvem os conteúdos de Matéria 

e Energia e visam relacioná-los com práticas agroecológicas que reforçam e instigam a questão do conhecimento. Essa relação é 

essencial no processo de ensino e aprendizagem, além de ser um campo fértil para problematizar os temas estudados.  Vamos 

retomar o planejamento. 

Quadro15: Planejamento para 9º Ano 

9º Ano 

ENSINO DE CIÊNCIAS: 

MATÉRIA E ENERGIA 

PRÁTICA AGROECOLÓGICA:  

BIOFERTIZANTES E CALDAS 

Conteúdo da Série Principais conceitos Objetivos do ensino de Ciências Objetivos da prática agroecológica 

 

MATÉRIA E ENERGIA 

• Substâncias puras e 

misturas; 

• Separação de misturas; 

• Constituição da matéria; 

• Ligações e Reações 

químicas; 

• Diversidade de 

substâncias; 

• Compostos orgânicos; 

• Ciclos biogeoquímicos; 

- Substância Pura 

- Mistura 

- Mistura homogênea e 

heterogênea  

- Nano partículas 

- Decantação 

- Filtração 

- Destilação 

- Átomos 

- Isótopos 

- Classificação periódica 

dos elementos 

- Compreender que os materiais 

na natureza podem ser divididos 

em dois grupos: substâncias 

puras e misturas; 

- Diferenciar substância simples 

de composta; 

- Verificar a existência de 

misturas homogêneas e 

heterogêneas;  

- Conhecer diferentes métodos 

de separação de misturas; 

- Compreender como localizar 

- Entender que o conhecimento 

científico permite compreender 

fenômenos cotidianos; 

- Coletar, registrar e tratar 

adequadamente os dados experimentais 

desenvolvendo a capacidade de 

observação; 

- Perceber a diversidade de compostos 

orgânicos existentes ao nosso redor 

sejam naturais ou artificiais; 

- Identificar elementos sustentáveis para 

a prática da agricultura, considerando 
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- Ligação iônica, covalente 

e metálica 

- Transformação das 

substâncias 

- Fórmulas químicas 

- Equação química 

- Energia química 

- Reações endotérmicas e 

exotérmicas 

- Os combustíveis e a 

fotossíntese 

- Ácidos 

- Bases 

- Sais 

- Óxidos 

- Substâncias orgânicas 

- Polímeros 

- Ciclo do carbono 

- Ciclo do oxigênio 

- Ciclo do nitrogênio 

um elemento na tabela periódica; 

- Conhecer as características de 

um composto iônico; 

- Representar e relacionar as 

fórmulas eletrônicas, estrutural e 

molecular; 

- Perceber a grande diversidade 

de substâncias na natureza e 

verificar que elas podem sofrer 

transformações (reações 

químicas) que originam novas 

substâncias; 

- Reconhecer reagentes e 

produtos em uma reação 

química; 

- Compreender que a quantidade 

de energia se altera em uma 

reação química; 

- Analisar os fenômenos 

químicos da matéria por meio de 

atividades experimentais; 

- Verificar a existência de 

diferentes classes de substâncias 

químicas; como ácidos, bases, 

sais e óxidos; 

- Compreender o conceito de pH; 

elementos que não agridam o meio 

ambiente (Práticas agroecológicas 

(Agroecologia) X Agricultura 

convencional / Agronegócio); 

- Aumento da funcionalidade 

(funcionamento e capacidade de se 

regular) e fertilidade (organização do 

sistema de produção) pelo 

estabelecimento de interações positivas 

no meio ambiente (Diversidade X 

Monocultura). 

- Conhecer as necessidades básicas do 

solo e plantas quanta a nutrição 

orgânica, reconhecendo a importância 

destes para a manutenção da vida 

(Equilíbrio Ecológico – para melhor 

compreender ver Teoria da Trofobiose, 

Unidade III). 

- Compreender a importância de se 

estabelecer diálogos e ações na 

perspectiva da Segurança Alimentar e na 

perspectiva de garantir a Soberania 

Alimentar. 

- Relacionar os óxidos com fenômenos 

naturais como efeito estufa e chuva 

ácida e suas respectivas consequências 
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- Relacionar indicadores com 

soluções ácidas e básicas; 

 

para o meio ambiente; 

- Compreender a relação entre a vida, o 

ambiente e a circulação dos elementos 

na natureza, em especial o carbono, o 

oxigênio e o nitrogênio; 

- Avaliar alguns impactos da diversidade 

de materiais na sociedade de consumo, 

considerando os fatores da produção de 

novos materiais e de resíduos; 

- Avaliar criticamente, as relações entre 

ciências e tecnologias, o fenômeno de 

renovação da matéria com exemplos 

contextualizados socioculturalmente e 

na perspectiva da sustentabilidade; 

- Desenvolver a capacidade de trabalho 

em equipe e coletivo. 

Fonte: elaborado com base em SHIMABUKURO, 2010; PARANÁ, 2006 e autores, 2016.  
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2.1 CALDAS E BIOFERTILIZANTES 

 As caldas e biofertilizantes também são conhecidos como defensivos 

alternativos e/ou agentes de biocontrole. Sua procedência é biológica ou 

natural, possui baixa ou nenhuma toxicidade ao ser humano e a natureza, são 

eficientes no controle de insetos e microrganismos nocivos e não favoreçam a 

ocorrência de resistência de fito parasita. Devido a estas características, seu 

uso proporciona o equilíbrio da natureza (preservação da fauna e dos 

mananciais de água), o aumento na resistência da planta e a não contaminação 

dos produtos, do produtor e do consumidor, bem como da natureza. Devido a 

seu custo reduzido aumenta a autonomia do camponês.  

Os biofertilizantes líquidos são produtos 

naturais e resultam da fermentação de materiais 

orgânicos com água, com ou sem a presença de ar 

(processos aeróbicos ou anaeróbicos). São 

conhecidos como adubos vivos (Bio = vida e 

fertilizante = adubo), ou seja, organismos vivos 

que ajudam no controle de doenças e com minerais 

que ajudam a nutrir as plantas. A sua composição 

pode ser complexa e variável, dependendo do 

material usado, porém, contendo quase todos os 

macro e micronutrientes     necessários para a 

nutrição vegetal.  

Amigo/a Professor e Professora, agora que já vimos os objetivos específicos para o 

Ensino de Ciências e da prática agroecológica relacionada com os conteúdos 

estruturantes de Matéria e Energia, vamos entender um pouco o que são e a função dos 

Biofertilizantes e das Caldas estes que contam com a participação de micro-organismos e 

de matéria orgânica, a seguir um roteiro básico de como fazer cada prática. Lembrando 

que as práticas podem ser desenvolvidas de acordo com as condições disponíveis e/ou 

podem ser variadas de acordo com a experiência dos/das professores e professoras 

sobre as práticas indicadas. 

 

2 – Práticas Agroecológicas: BIOFERTILIZANTES E CALDAS 

 

 

Os Biofertilizantes são muito 

difundidos no Japão e China na 

produção de diversas culturas, pois 

são de fácil aplicação e possibilita 

adequar suas fórmulas de acordo 

com a necessidade da cultura a ser 

aplicada. Por ser muito concentrado 

facilita o transporte e aplicação.  
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Devido ser resultado de um processo de fermentação, com 

participação de bactérias, leveduras e bacilos, se utilizado corretamente, 

possui também efeito fito hormonal, fungicida, bacteriológico, nematicida, 

acaricida e de repelência contra insetos. 

As caldas são aplicadas como repelentes fungicidas e bactericidas, de 

forma preventiva contra algumas doenças em hortaliças, legumes, frutíferas, 

entre outros. Também são utilizadas no tratamento de algumas frutíferas 

(macieira, pessegueiro, videira) no inverno, bem como, fornecer alguns 

micronutrientes para as plantas. 

Fonte: elaborado com base em BRASIL, 2005; EMBRAPA, 2005, MEIRELES, 2005 e autores, 2016.  

 

 

 

 

OBS.: Este roteiro de Biofertilizante Supermagro é um resumo e adaptação de: 

BURG & MAYER (2006): Alternativas Ecológicas para prevenção de pragas e 

doenças.  ***conforme as referências citadas ao final desta unidade. 

2.2 BIOFERTILIZANTE SEPERMAGRO 

 

O Supermagro é um adubo líquido foliar, proveniente de uma mistura de 

micronutrientes fermentados em 

um meio orgânico que produz 

também uma parte sólida utilizada 

como adubo diretamente no solo.  

Função: adubação foliar 

como complemento à adubação do 

solo atua também como defensivo 

natural, pois inibi o crescimento de 

fungos e bactérias causadores de 

doenças em plantas, aumenta a 

resistência contra insetos e ácaros. 

Pode ser utilizado em culturas como 

maçã, uva, pêssego, tomate, batata 

e hortaliças em geral, bem como 

em grandes culturas como trigo, 

soja, feijão, cana-de-açúcar, etc. 

 

 

 

AGORA VAMOS LÁ!!! HORA DE COLOCAR A MÃO NA MASSA 

 

 

 

Fonte: Preparo e Uso de Biofertilizantes Líquidos 

– Embrapa 

http://www.cpatsa.embrapa.br 

 

http://www.cpatsa.embrapa.br/
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Material necessário 

• 1 tambor de plástico com capacidade de 200 litros; 

• 40 kg de esterco fresco de gado não tratado com remédio; 

• Leite, água sem cloro, melado ou caldo de cana; 

• Ingredientes minerais. 

Ingredientes minerais 

• 2 Kg de Sulfato de Zinco; 

• 300 gramas de Enxofre ventilado (puro); 

• 1 Kg Sulfato de Magnésio ou sal amargo 

• 500 gramas de Fosfato Bicálcio; 

• 100 gramas de Molibdato de Sódio; 

• 50 gramas de Sulfato de Cobalto; 

• 300 gramas de Sulfato de Ferro; 

• 300 gramas de Sulfato de Manganês; 

• 300 gramas de Sulfato de Cobre; 

• 2 Kg de Cloreto ou Óxido de Cálcio ou 4 Kg 

de calcário; 

• 1 Kg e meio de Boráx ou Ácido Bórico; 

• 160 gramas de Cofermol (Cobaldo, Ferro e 

Molibdênio); 

• 2 Kg e 400 gramas de Fosfato Natural; 

• 1 Kg e 200 gramas de Cinza. 

Vamos ao passo a passo 

 1º DIA: num tambor de 200 litros misturar 40 Kg de esterco fresco, 2 

litros de leite e 1 litro de melaço em 60 litros de água. Misturar bem e deixar 

fermentar por 3 dias. Depois de cada 3 dias acrescentar os itens conforme 

indica abaixo. 

 4º DIA: desmanchar, em um pouco de água morna, o Sulfato de Zinco, 

200 gramas de Fosfato Natural e 100 gramas de cinza, depois de fazer uma 

pasta acrescentar 2 litros de leite e 1 de melaço e misturar com os produtos do 

tambor. Deixar fermentar mais 3 dias. 

 7º DIA: desmanchar, em um pouco de água morna, o Sulfato de 

Magnésio ou sal amargo, mais 200 gramas de Fosfato Natural e 100 gramas de 

cinza. Acrescentar 2 litros de leite 1 litro de melaço. Deixar fermentar por mais 

3 dias. 

 10º DIA: desmanchar, em um pouco de água morna, o Fosfato Bicálcio, 

100 gramas de cinza e 200 gramas de Fosfato Natural. Acrescentar 2 litros de 

leite 1 litro de melaço. Deixar fermentar por mais 3 dias. 

Obs: Para pulverizar em 

pessegueiros ou em outras 

plantas no período da 

floração, formular um 

supermagro sem colocar 

Sulfato de Cobre. 
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13º DIA: desmanchar, em água morna, o Enxofre, 200 gramas de Fosfato 

Natural e 100 gramas de cinza. Acrescentar 2 litros de leite 1 litro de melaço. 

Deixar fermentar por mais 3 dias. 

16º DIA: desmanchar, em um pouco de água morna, o Cloreto ou Óxido 

de Cálcio ou calcário, mais 100 gramas de cinza e 200 gramas de Fosfato 

Natural. Acrescentar 2 litros de leite 1 litro de melaço. Deixar fermentar por 

mais 3 dias. 

19º DIA: desmanchar, em água morna, o Boráx ou Ácido Bórico, 200 

gramas de Fosfato Natural e 100 gramas de cinza. Acrescentar 2 litros de leite 

1 litro de melaço. Deixar fermentar por mais 3 dias. 

22º DIA: desmanchar, em um pouco de água, o Molibdato de Sódio, 100 

gramas de cinza e 200 gramas de Fosfato Natural. Acrescentar 2 litros de leite 

1 litro de melaço. Deixar fermentar por mais 3 dias. 

25º DIA: desmanchar, em um pouco de água, o Sulfato de Cobalto, 100 

gramas de cinza e 200 gramas de Fosfato Natural. Acrescentar 2 litros de leite 

1 litro de melaço. Deixar fermentar por mais 3 dias. 

28º DIA: desmanchar, em um pouco de água, o Sulfato de Ferro, 100 

gramas de cinza e 200 gramas de Fosfato Natural. Acrescentar 2 litros de leite 

1 litro de melaço. Deixar fermentar por mais 3 dias. 

31º DIA: desmanchar, em um pouco de água, o Sulfato de Manganês, 

100 gramas de cinza e 200 gramas de Fosfato Natural. Acrescentar 2 litros de 

leite 1 litro de melaço. Deixar fermentar por mais 3 dias. 

34º DIA: desmanchar, em um pouco de água, o Sulfato de Cobre, 100 

gramas de cinza e 200 gramas de Fosfato Natural. Acrescentar 2 litros de leite 

1 litro de melaço. Deixar fermentar por mais 3 dias. 

37º DIA: desmanchar, em um pouco de água, o Cofermol, 100 gramas 

de cinza e 200 gramas de Fosfato Natural. Acrescentar 2 litros de leite 1 litro 

de melaço. Completar o restante do tambor com água, deixando descansar ou 

fermentar durante um mês. Quando constatar que finalizou a fermentação, o 

produto estará pronto para o 

uso. Filtrá-lo, usando tela fina 

de nylon. Para guardá-lo, 

pode-se usar garrafas 

plásticas e armazená-los à 

sombra. Sabe-se de 

agricultores que armazenam o 

produto por 1 ano sem haver 

perda da validade. Quando o 

produto der sinal de ausência 

de fermentação 

O tempo necessário até o produto ficar 

pronto, varia de acordo com a estação, 

sendo no verão (calor), mais rápido e no 

inverno (frio), mais demorado. Quando 

o produto está pronto, este deve ter um 

cheiro bom, do contrário não ocorreu à 

fermentação correta, devido à possível 

falta de melaço ou de leite. 
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(borbulhamento), é indicado colocar um pouco de esterco fresco para 

estimular a fermentação. O rendimento da receita está em torno de 90 litros de 

produto 

Modo de usar 

 

A dosagem recomendada sempre é em torno de 2 a 6 %, dependendo da 

cultura e sua fase de desenvolvimento. Veja no quadro a seguir alguns 

exemplos: 

 

QUADRO 16: Dosagem recomendada de aplicação de supermagro 

PRODUTO CONCENTRAÇÃO QUANTAS 

VEZES 

QUANDO 

Beterraba 4 %* 2 a 4 Durante o ciclo 

Tomate 3% 6 a 8 Durante o ciclo 

Moranguinho 3 % 8 a 10 Durante o ciclo 

Feijão 3 % 3 a 4 Crescimento (20 a 30 dias após 

plantio), antes do florescimento, na 

formação das vagens 

Uva e Maracujá 3 a 4 % 4 a 8 Durante a fase vegetativa e frutificação 

  
 

Este adubo não deve ser feito em vasilha de ferro, lata ou madeira, 

recomenda-se o uso de vasilha plástica limpa ou caixa de água de cimento 

amianto. Cobrir o recipiente evitando a entrada de água da chuva ou sujeira, 

porém, sem fechar completamente permitindo a saída dos gazes. A água 

utilizada deve ser limpa (não deve ser usada água tratada) e o esterco deve ser 

de animais que não tenham recebido tratamentos com remédios. Manter o 

tambor na sombra, pois o calor excessivo do sol pode destruir parte dos 

nutrientes e as bactérias fermentadoras. Deve-se mexer o produto, pelo menos 

de dois em dois dias, desde o início (1º dia), até o final da fermentação. 

Fonte: BURG E MAYER, 2006 e autores, 2016. 

 

 

ATENÇÃO 
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Soja 3 % 3 a 4 1 ou 2 no crescimento (20 a 30 dias 

após plantio) 

1 antes do florescimento 

1 na formação das vagens 

Cana-de-açúcar 4 a 6 % a cada 60 

dias 

Desde a presença das 1ªs folhas até 

próximo a maturação 

Milho 6 % 2 1 aos 35 dias após o plantio 

1 aos 55 dias após o plantio 

Trigo 6 % 3 a 4 Da formação da folha bandeira, até o 

inicio do florescimento 

Couve-flor e 

Repolho 

2,5 % 4 a 8 Desde a sementeira até 10 dias antes 

da colheita 

Sementeiras 1 a 3 % 2 vezes 

por 

semana, 

regar ou 

pulverizar 

Inicia com 1 % aumentando 

gradativamente até 3 %. 

Obs.: tomar cuidado com cucurbitáceas 

(melancia, pepino) 

Café 3 a 4 % 4 vezes ao 

ano 

Durante o ciclo 

Tratamento de 

Sementes 

6 a 10 % Antes do 

plantio 

Umedecer as sementes com a solução 

ou proceder a imersão na solução, com 

as sementes num pano 

* 4% = 4 litros de produto para 100 litros de água ou 800 ml do produto para 20 litros de água 

Fonte: BURG E MAYER, 2006. 
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LEMBRE-SE: A quantidade de supermagro na água de pulverização pode ser aumentada até 6%, 

quando a planta estiver grande e aparecer problemas de pragas ou doenças, aonde terá efeito 

fungicida ou repelente. 

                                                                                                                        
É preferível que se use concentrações menores de supermagro, em várias aplicações, que o efeito será mais 

satisfatório do que fazer poucas aplicações em doses maiores. Tomar cuidado de não aplicar durante a floração, 

pois o Cobre prejudica as flores. Controlar seu uso em melancia, melão ou pepino, pois estas plantas são muito 

sensíveis. Neste caso usar concentrações menores (2%), em maior número de aplicações, evitando o uso quando 

estas plantas são muito pequenas. 

O biofertilizante (Supermagro) pode ser modificado de acordo com a planta a ser pulverizada e as condições do 

solo, pois existem diversos tipos de formulações e formas de fazer o adubo. Porém, é importante destacar que o 

uso de uma única técnica isolada pode não trazer o resultado desejado, faz-se necessário trabalhar um conjunto 

de técnicas de cultivo e manejo, iniciando pelo solo, até reequilibrar o sistema produtivo (Para melhor 

compreender, sugestão ler os capítulos II e IV). 

Fonte: BURG E MAYER, 2006 e autores, 2016. 

 

IMPORTANTE 
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OBS.: Este roteiro de Calda Sulfocálcica é um resumo e adaptação de: ARL, Valdemar (2015): Sobre a Biodiversidade, Mimeo. 

***conforme as referências citadas ao final desta unidade. 

 

2.3 CALDA SULFOCÁLCICA 

 

A Calda Sulfocálcica é o resultado de uma reação 

corretamente balanceada entre o cálcio e o enxofre dissolvidos 

em água e submetidos à fervura, formando uma mistura de 

polissulfetos de cálcio.  

Função: Além do seu efeito fungicida, exerce ação 

sobre ácaros, lagartas, cochonilhas e outros insetos sugadores. 

Calda Sulfocálcica – Seu uso é 

centenário na Europa, 

principalmente na cultura de 

cebola e do trigo. 

 

ATENÇÃO: Existe outro modo de preparar o Supermagro de forma mais 

prática. Da seguinte forma: colocar todos os ingredientes em pó sobre uma 

lona e misturá-los muito bem. Então, separar em 12 partes iguais, colocar 

em saquinhos e fechá-los. Estes saquinhos serão usados, misturando um a 

cada 3 dias, conforme roteiro acima. A diferença é que no exemplo acima se 

coloca um produto a cada 3 dias e neste caso se coloca 1 mistura a cada 3 

dias. O melaço e o leite devem ser colocados da mesma forma que o 

exemplo acima. 

Fonte: BURG E MAYER, 2006 e autores, 2016. 

 
Fonte: http://estagiositiodosherdeiros. Logspot.com. 

br/2011/09/uso-de-fertilizantes-naturais-na.html. 

Último acesso: 01/06/16 

 

Fonte: 

https://i.ytimg.com/vi/ffPZq 

cupqtQ/hqdefault.jpg Último 

acesso: 01/06/16 

https://i.ytimg.com/vi/ffPZq%20cupqtQ/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/ffPZq%20cupqtQ/hqdefault.jpg
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Possui também ação repelente sobre “brocas” que atacam tecidos lenhosos. 

 Material necessário: 

• 10 kg de enxofre 

• kg de cal virgem 

• 50 L de água 

• Um tonel de ferro de 100 L. 

 

Vamos ao passo a passo 

Colocar aos poucos 50 litros de água no cal virgem e levar para ferver e no inicio da fervura colocar o enxofre, misturar e 

durante uma hora, mexer e manter a fervura, a calda ficará grossa e com coloração pardo avermelhada. Acrescente água quente 

para manter os 50 l de solução. A calda considerada boa possui uma densidade de 28 a 32 Gb (graus de baumé) medida com um 

densímetro ou aerömetro.  

Deixar em repouso (Processo de Decantação) por 24 horas e posteriormente, retirar o sobrenadante (calda pura) com 

auxílio de uma mangueira (Sifonação) coando na sequência com o auxilio de um pano ou peneira fina para evitar entupimento dos 

pulverizadores. A borra depositada no fundo do recipiente poderá ser empregada para caiação de troncos de arbóreas e controle 

de formigas saúvas e cupins, na proporção de 1:4 (uma parte da borra misturada com quatro partes de água).  

Para tratamento de inverno em plantas dormentes, pode-se usar uma dosagem de aproximadamente 8% = 800ml de 

calda para 10 l de água. Para aplicação nas plantas em desenvolvimento, usa-se de 0,5 a 1%. Tem bom efeito preventivo para 

grande parte das doenças causadas por fungos e bactérias. Tem boa ação sobre alguns fungos como a ferrugem do alho e da 

cebola. Controla liquens e protege a planta no inverno. Tem ação repelente para muitos insetos e controla outros, principalmente 

cochonilhas e ácaros. 

 

A calda pronta deve ser estocada em 

recipiente de plástico opaco ou vidro 

escuro e armazenada em local 

escuro e fresco, por um período 

relativamente curto, sendo ideal sua 

utilização até, no máximo, 60 dias 

após a preparação. 
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Recomendações de uso: 

Hortaliças – pulverizações foliares quinzenais a 0,8% (8 ml /litro). 

Culturas perenes – após manifestações de sintomas, realizar pulverizações foliares quinzenais a 1% (10 ml /litro). E no tratamento 

de inverno de plantas de clima temperado (caqui, uva, pêssego, entre outras), a 2%. 

                                             O uso rotineiro da calda sulfocálcica requer certos cuidados que são a seguir listados: 

1 - A qualidade e a pureza dos componentes da calda determinam sua eficácia, sendo que a cal não deve ter menos que 95% 

de CaO; e o enxofre recomendado deve ser ventilado e não de uso na alimentação de bovinos. 

2 - A calda é alcalina e altamente corrosiva. Danifica recipientes de metal, roupas e a pele. Após manuseá-la, é necessário 

lavar bem os recipientes e as mãos com uma solução a 10% (100ml/l) de suco de limão ou de vinagre em água; 

3 - A calda sulfocálcica pode ser fito tóxica para as curcubitáceas e a outras plantas,  

principalmente quando a temperatura ambiente estiver elevada,  

sendo conveniente testá-la antes de emprego em maior escala e  

sempre preferir efetuar os tratamentos à tardinha; 

4 - Utilizar equipamento de proteção individual nas pulverizações; 

5 - Não descartar os excedentes em nascentes, cursos d’água, 

 açudes ou poços; 

6 - Após aplicação de caldas a base de cobre (Bordalesa e Viçosa),  

respeitar o intervalo mínimo de 20 dias para tratamento 

com a sulfocálcica. 

Fonte: elaborado com base em Arl, 2015 e autores, 2016. 

 

As principais culturas Cucurbitáceas – melancias, pepinos, 

melões e abóboras – representam 20% da produção total de 

produtos olerícolas no Mundo, assumindo uma proporção do 

total semelhante à das principais Solanáceas (excluído a 

batata). A melancia é a principal cultura Cucurbitácea a nível 

mundial com cerca de 40% da produção total de 

Cucurbitáceas, seguida do pepino com 27%. Melões e 

abóboras representam 20 e 12% da produção mundial de 

membros da família, respectivamente. As Cucurbitáceas 

representam cerca de 1/5 das importações nacionais de 

hortícolas frescos (batata excluída), destacando-se entre elas 

o melão. Fonte:  ALMEIDA,2002 
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OBS.: Este roteiro de Calda Bordalesa é um resumo e adaptação de: ARL, Valdemar (2015): Sobre a Biodiversidade, Mimeo. 

***conforme as referências citadas ao final desta unidade. 

2.4 CALDA BORDALESA 

A Calda Bordalesa é uma suspensão coloidal, de cor azul celeste, obtida pela mistura de uma solução de sulfato de cobre 

com uma suspensão de cal virgem ou hidratada. Acredita-se que foi usada pela primeira vez na Europa no ano de 1800 para 

controle de doenças de origens fúngicas. 

 

Material necessário: 

• 300 g de sulfato de cobre em pedra moída ou socada 

• 300 g de cal virgem 

• 100 litros de água 

 

Vamos ao passo a passo: 

O sulfato de cobre deve ser colocado em um saco de pano 

poroso, deixado imerso em 50 litros de água por 24 horas, para que 

ocorra total dissolução dos cristais. 

Em outro vasilhame procede-se a queima ou extinção da cal em 

pequeno volume d’água; à medida que a cal reagir, vai-se 

acrescentando mais água até completar 50 litros.  

Em um terceiro recipiente de cimento-amianto ou plástico, 

devem ser misturados vigorosamente os dois componentes ou 

 

Para ver se a calda não ficou ácida e não se 

tem a disposição peagâmetro ou papel de 

tornassol pode-se fazer um teste, 

mergulhando uma faca de aço comum bem 

limpa, por 3 minutos, na calda. Se a lâmina da 

faca sujar, isto é, adquirir uma coloração 

marrom ao ser retirada da calda, indica que 

esta está ácida, devendo-se adicionar mais cal 

na mistura; se não sujar, a calda está pronta 

para o uso. 

Fonte: elaborado com base em Arl, 2015 e autores, 2016. 
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acrescentar-se o leite de cal à solução de sulfato de cobre, aos poucos, agitando fortemente com uma peça de madeira. 

Após o preparo, deve-se medir o pH da calda, através de peagâmetro ou papel de tornassol. A reação ácida é indesejável, 

porque provoca fito toxicidade decorrente do sulfato de cobre livre, 

formando-se rapidamente um precipitado que prejudica a aplicação. 

Assim a reação deve ser neutra ou, de preferência, levemente alcalina. 

Caso seja necessário elevar o pH, deve-se adicionar mais leite de cal à 

calda. 

 

É necessário coar antes das pulverizações. Nesta fase a 

calda já está pronta para uso, não havendo necessidade 

de diluição. 

Relação pH, efetividade e adesividade da calda bordalesa. 

 
Fonte: MEIRELES, 2005. p .45. 

Em casos de uso de caldas com pH baixo devido a 

melhor efetividade há a necessidade de utilizar um 

adesivo espalhante como figo da índia ou farinha de 

trigo. 

 

O uso rotineiro da calda bordalesa deve obedecer a certos 

requisitos, a seguir relacionados: 

1 - O sulfato de cobre deve possuir, no mínimo, 98% de 

pureza e a cal não deve conter menos que 95% de CaO; 

2 - A calda deve ser empregada logo após o seu preparo ou 

no máximo dentro de 24 horas; quando estocada pronta, perde 

eficácia com rapidez; 

3 - Aplicar a calda somente com tempo claro e seco; 

4 - Os recipientes de plástico, madeira ou alvenaria são os 

mais indicados, porque não são atacados pelo cobre e pela cal; 

5 - Utilizar equipamento de proteção individual quando da 

realização das pulverizações; 

6 - Não descartar excedentes em nascentes, cursos d’água, 

açudes ou poços; 

          7 - Obedecer a intervalos de 15 a 25 dias entre aplicações de 

calda sulfocálcica e de calda bordalesa. 

Fonte: elaborado com base em Arl, 2015 e autores, 2016. 
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Amigo/a Professor e Professora, aqui estão 

presentes apenas algumas práticas de 

defensivos alternativos e naturais. É importante 

que você pesquise mais algumas sugestões e 

informações em livros, cartilhas, internet e 

dialogue com um técnico em agroecologia para 

saber mais. 

 

IMPORTANTE 

A maioria dos insetos tem repelência em relação a qualquer produto que            

contenha ingredientes de origem animal (como leite, biofertilizantes etc). 

É importante lembrar que plantas saudáveis - nutridas de forma equilibrada, não são 

alimento bom para insetos, e por isso não serão atacadas. 

Uma maior diversidade de plantas na área ajuda a ampliar a diversidade de todas 

outras espécies, incluindo os inimigos naturais dos insetos que atacam as plantas. 

               Fonte: elaborado com base em Arl, 2015 e autores, 2015. 

 

 

 

Fonte: http://microsal.com.br/site/calda-

bordaleza/ Último acesso: 01/06/16 

http://microsal.com.br/site/calda-bordaleza/
http://microsal.com.br/site/calda-bordaleza/
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Quadro17: Situações, causa e consequências 

SITUAÇÃO VIVIDA NA REALIDADE DO CAMPO 

 

EXEMPLO DE PROBLEMAS 

 

TRATAMENTO DO PROBLEMA PELA 

FORMA CONVENCIONAL 

TRATAMENTO DO PROBLEMA PELA PRÁTICA 

AGROECOLÓGICA 

Situação: Baixa produtividade. Pouca 

produção e/ou reposição de biomassa;  

Causa: Ausência de nutrientes no solo. 

Consequência: Plantas fracas, com baixa 

produtividade e suscetíveis ao ataque de 

-Adubação química – adubos obtidos a 

partir da extração mineral ou refino de 

petróleo; 

-Aplicação de nitrogênio e outros 

adubos químicos solúveis, cama de 

A aplicação de caldas e biofertilizantes, 

associados a outras práticas de manejos, 

tais como adubação verde, consórcio de 

culturas, permitem a reestruturação do solo 

reciclando os nutrientes, protegendo e 

2.5 SITUAÇÃO, CAUSA E CONSEQUÊNCIA 

Amigo/a professor/a, agora que já aprendemos como fazer um canteiro fertilizado com adubo orgânico produzido a partir da 

compostagem, vamos problematizar o que estudamos. O quadro a seguir pode ser utilizado para fazer debates e atividades com a 

turma, pois, mostra a relação entre situações concretas que ocorrem nas práticas agrícolas. Comparando possíveis soluções entre 

agricultura de base ecológica e agricultura convencional.  

Lembrando que na agroecologia contorna-se os sintomas e consequências, soluciona-se as causas e busca a superação do 

causador. Assim, se diminui a dependência de insumos e busca a superação definitiva do problema. E na agricultura convencional 

trabalha com os sintomas (consequências) e as soluções que apresenta pioram ainda mais a causa. Assim gera um círculo vicioso 

crescente de dependência de agrotóxicos, organosintéticos e outros insumos. 



  

161 

 

artrópodes e micro-organismos nocivos. aviário ou outro material orgânico 

muito rico em nitrogênio; 

-Aplicação excessiva de calcário.  

aumentando a biodiversidade deste solo. 

Como resultado destas ações tem-se o 

equilíbrio da natureza (preservação da 

fauna e dos mananciais de água), o 

aumento na resistência das plantas. Estas 

caldas são adubos e organismos vivos que 

ajudam no controle de doenças, fornecem 

minerais para nutrir as plantas e de 

repelência contra insetos (Ver Anexo 1 – 

Quantidade de elementos químicos 

(nutrientes) que compõem as plantas). 

A presença em excesso de nitrogênio 

diminui a proporção entre o carbono e 

nitrogênio (relação C/N), proporcionando o 

desgaste da reserva orgânica do solo. 

Calcário em altas quantidades cria-se um 

problema muito maior e bem mais difícil de 

resolver do que os efeitos negativos de 

acidez, porque: Perde-se quase todos os 

nutrientes (o solo não os segura mais) com 

a infiltração da água; Desenvolvem-se 

muitos fungos que atacam até mesmo as 

raízes vivas das nossas culturas, matando a 

planta. 

Situação: Desequilíbrio no ciclo dos Uso excessivo de ureia e outros adubos Adubação verde e manejo de plantio direto, 
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nutrientes. 

Causa: Ausência de materiais para 

decomposição 

Consequência: Perca de nitrogênio em 

excesso desequilibra a planta e 

proporciona o ataque de insetos e 

doenças.  

sintéticos do grupo NPK, de acordo 

com a exigência de cada cultura.  

garantindo a reciclagem de nutrientes (Ver 

Anexo 2 – Efeitos da matéria orgânica sobre 

as propriedades de solo). Aumento de 

matéria orgânica garantindo o maior 

equilíbrio no ciclo de nutrientes. Aumenta a 

segurança e estabilidade dos sistemas de 

produção, e potencializa sua continuidade 

(resiliência). Para auxiliar neste processo de 

recuperação do solo é recomendado a 

aplicação de caldas e biofertilizantes. 

Situação: manejo inadequado no preparo 

do solo e/ou da fertilidade (solo 

descoberto, fogo, excesso de 

revolvimento, falta de biomassa etc). 

Causa: problemas de estrutura, 

desequilíbrio de nutrientes, aquecimento 

do solo, etc. 

Consequência: Presença dominadora de 

plantas espontâneas tidas como “inços”.  

-Herbicidas pré-emergentes, 

herbicidas pós-emergentes, herbicidas 

para folhas largas, herbicidas para 

folhas estreitas, etc; 

OBS:Quadros 1.2 e 1.3, encontrados no 

Dossiê Abrasco apresentam a 

classificação, grupo químico e 

sintomas/efeitos agudos e crônicos 

dos agrotóxicos e dos seus 

ingredientes ativos destes em nosso 

corpo –Ver Anexo 4. 

 

Analisar as ervas presentes quanto ao tipo 

de problema que estão indicando – plantas 

indicadoras (Ver Anexo 3 – Plantas 

indicadoras de acordo com a ausência de 

determinado elemento). Buscar a superação 

do problema. Controlar ou atrapalhar 

momentaneamente as ervas, caso a 

superação do causador leve mais tempo. 

Este raciocínio é possível também para as 

doenças, pragas etc. Além destas 

sugestões, a aplicação de inseticidas 

naturais, caldas e biofertilizantes.  

Dica de leitura: Dossiê Abrasco – um alerta 

sobre os impactos dos agrotóxicos na 

saúde, 2015, Expressão Popular. 
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Fonte: elaborada com base em ARL, 2015 e Autores 2016. 

 

3 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Amigo/a Professor e Professora! Agora que você já problematizou a tabela anterior com seus educandos, temos a seguir algumas 

sugestões de encaminhamentos metodológicos para complementar o estudo. Estas atividades também podem ser utilizadas para 

fins de avaliação. Fique à vontade para sugerir novas práticas e atividades. 

 

Quadro 17: Encaminhamentos Metodológicos  

Encaminhamentos metodológicos 

 

Na Sala, Laboratório ou Escola Na Família Na Comunidade 

 

• Abordagem de todos os elementos 

possíveis de relação entre o conteúdo e 

as práticas; 

 

• Organizar debates (seminário) em sala 

de aula sobre alimentação saudável e 

produção de alimentos, abordar os 

temas: Agroecologia; Agronegócio; 

Agrotóxicos; Transgênicos; 

Biotecnologia; Monocultura; 

Diversificação; Segurança Alimentar; 

Soberania Alimentar; etc (sugestão: ler 

• Organizar dia de campo na casa de um 

educando para realização de prática – 

calda ou bifertilizante, solicitar o auxílio 

de técnico – posterior acompanhamento 

dos educandos anotando os principais 

pontos observados, para elaboração de 

relatório. 

 

• Seminário para apresentação dos dados 

observados e sugestão de prática; 

 

• Exibir os documentários: O Veneno está 

na mesa I e II, problematizando e 

discutindo sobre a utilização dos 

agrotóxicos suas consequências e 

malefícios ao meio ambiente e a saúde 

humana; 

 

• Organizar dia de campo na comunidade 

realizando uma ou mais práticas – calda 
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verbetes Dicionário da Educação do 

Campo); 

 

• Explicar os fundamentos do 

agronegócio e agricultura camponesa 

baseada na matriz de produção 

agroecológica, estabelecendo relações 

com a realidade da comunidade e da 

unidade de produção familiar; 

 

• Exibir os documentários: O Veneno está 

na mesa I e II, problematizando e 

discutindo sobre a utilização dos 

agrotóxicos suas consequências e 

malefícios ao meio ambiente e a saúde 

humana.  

ou bifertilizante – com o auxílio de 

técnico e se possível apresentar dados e 

elementos das atividades anteriores 

(sala de aula, laboratório, escola e 

família).  

Fonte: Autores, 2016. 
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ANEXOS 

4 - PLANO INTERDISCIPLINAR DE ATIVIDADES – 9º ANO 

Disciplinas  Conteúdos 

Ciências - Substância Pura; 

- Mistura; 

- Mistura homogênea e heterogênea;  

- Classificação periódica dos 

elementos; 

- Transformação das substâncias. 

Língua Portuguesa  Leitura, Escrita, Oralidade e Gênero 

Discursivo (receita).  

História Revolução Verde. 

11. Texto 

OBS.: Texto e roteiro do Biofertilizante Supermagro é um resumo e adaptação 

de ARL: Um pouco mais sobre a fertilidade do solo (2015) e BURG e MAYER 

(2006): Alternativas Ecológicas para prevenção de pragas e doenças. 

***conforme as referências citadas ao final deste anexo. 

Agricultura Ecológica X Agronegócio 

O avanço do capitalismo exercido através da “revolução verde” submeteu 

o campo ao desenvolvimento urbano industrial inicialmente liberando mão de 

obra e depois comprando insumos e fornecendo matéria prima para as 

Amigo/a Professor e Professora, agora que já vimos alguns objetivos 

específicos para o Ensino de Ciências e da prática agroecológica 

relacionada com os conteúdos estruturantes de Matéria e Energia, vamos 

nos desafiar a aplicar nossos conhecimentos em um planejamento 

interdisciplinar dialogando com o/a professor/a das disciplinas de História 

e Língua Portuguesa possibilitando um aprofundamento na compreensão 

dos conhecimentos científicos aos educandos.  
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agroindústrias através da integração direta ou indireta. 

 Como base tecnológica desenvolveu-se uma proposta agroquímica para 

dar suporte à monocultura ou mono criação para a produção máxima possível 

(produtivismo), através da mecanização pesada levando a uma crescente 

dependência de insumos externos. 

A proposta de agroindustrialização e distribuição foram colocadas nas 

mãos de grandes empresas (corporações), em sua maioria, hoje, 

multinacionais.   Esse modelo foi implantado com decisivo apoio estatal, em 

parceria com as empresas produtoras de agrotóxicos, adubos, sementes e 

máquinas, envolvendo ampla presença da assistência técnica e extensão rural, 

formação de agrônomos e técnicos; centros regionais de pesquisa, crédito 

subsidiado e vinculado à compra de insumos ou máquinas, educação rural e 

propaganda.  

À medida que o modelo foi sendo aplicado, causou desequilíbrios 

econômicos, sociais e ambientais, que afetou a capacidade do sistema de se 

regular e diminuiu sua fertilidade, levando à crescente necessidade de 

agrotóxicos e adubos sintéticos. Perdeu-se também o domínio das sementes, 

e devido aos altos custos gerados pelos adubos, sementes, agrotóxicos e 

máquinas, a renda resultante da produção foi diminuindo e precisa ser 

compensada pela ampliação da quantidade produzida, a ponto de não caber 

mais numa unidade de produção da agricultura familiar. O desenvolvimento 

da tecnologia de mecanização é para áreas cada vez maiores. 

1.  
   Ao passo que a agroecologia propicia condições fundamentais para a 

sustentabilidade futura junto às unidades de produção e vida familiares, tais 
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como: 

• Aumentar a funcionalidade (funcionamento e capacidade de se regular) 

e fertilidade do sistema;  

• Aumentar a resistência às adversidades; 

• Aumentar a independência e diminuir custos; 

• Aumentar a segurança e estabilidade dos sistemas de produção e 

potencializar sua continuidade (resiliência); 

• Aumentar sua autonomia, energética, econômica e política.  

É necessário recompor os sistemas de produção na agricultura 

familiar/camponesa, levando em consideração: - a produção para o 

autoconsumo; - a diversificação da produção; - a transição agroecológica dos 

sistemas de produção. 

A transição agroecológica é uma necessidade urgente para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas e para a recuperação e conservação ambiental. 

Esta transição significa repensar o modelo de desenvolvimento para o campo. 

Na produção significa sair do modelo agroquímico degradante do meio 

ambiente e dependente de grandes quantidades de insumos externos para 

construir uma proposta sustentável e reconstruir um sistema de produção 

adequado para a agricultura familiar/camponesa. 

Conhecendo um pouco o solo 

Na natureza tudo se encaixa nos ciclos de vida. Um galho, uma folha, um 

animal, qualquer outro ser ou resíduo, quando morre ou aparentemente 

sobra, vai servir de alimento para outros seres dentro do sistema. Nada se 

perde, tudo se transforma. São principalmente os microrganismos que fazem 

este trabalho de reinserção do material orgânico morto dentro dos sistemas 

vivos, satisfazendo nesse processo as suas próprias necessidades para 

sobrevivência e reprodução. O que seria a sobra destes, é novamente matéria 

prima para as plantas. Como são seres vivos que fazem este trabalho, é muito 

importante observar as condições que os mesmos precisam para sobreviver. 

A fertilidade do sistema, e até mesmo do solo, não se limita ao solo. 

Mesmo a disponibilidade de nutrientes depende de uma série de outros 

fatores, que sustentam o ciclo dos minerais. Alguns nutrientes/minerais 

podem ser produzidos no local através das plantas (que retiram do ar e fixam 
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no solo), sendo principalmente nitrogênio e o carbono. As rochas também 

continuam seu intemperismo liberando lentamente diversos materiais.  

Inicialmente, é necessário considerar que a disponibilidade e a 

manutenção dos nutrientes num sistema dependem de diversos fatores 

conjuntamente, sendo: 

Biológicos: 

• Biodiversidade funcional, flora, fauna (Microbiologia); 

• Fotossíntese e biomassa. 

Físicos: 

• Estrutura do solo; 

• Disponibilidade hídrica; 

• Temperatura, energia. 

Químicos: 

• Presença de macro e micronutrientes; 

• Capacidade de troca de cátions (CTC); 

• pH (acidez). 

A decomposição de qualquer material depende das condições ambientais 

e especialmente na proporção na relação carbono/nitrogênio. Uma proporção 

(relação C/N) ideal para a maioria dos microrganismos está entre 10 a 20/1. 

Acima de 30/1 o processo de decomposição fica lento e há ionização de 

nitrogênio (falta nitrogênio, os microrganismos absorvem todo o nitrogênio 

daquele ambiente, prendendo-o dentro deles, faltando para as plantas. 

Abaixo de 10/1 o processo de decomposição será muito rápido e facilmente 

haverá perda de nitrogênio). 

Portanto, para aumentar a fertilidade, é necessário otimizar os diversos 

fatores. Mas em solos muito degradados e principalmente, diante de culturas 

mais exigentes, pode ser necessária alguma complementação mineral.  

Sobre os nutrientes presentes na terra 

Nitrogênio (N): possui efeito direto no aceleramento do crescimento das 

plantas, sendo esta sua principal função.  É responsável pela cor verde escura 

nas plantas, por promover o crescimento do sistema radicular, melhora a 

absorção de outros nutrientes. No solo comporta-se como cátion (NH4+) e 
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como ânion (NO3-). Sinal típico de deficiência de Nitrogênio é a coloração 

amarelo-esverdeada em gramíneas, as plantas apresentam folhas pequenas, 

caules finos e pouca ramificação.  No milho, as espigas ficam menores e os 

grãos da extremidade não enchem. O excesso faz com que o cabelo das 

espigas de milho permaneçam verde. Fontes: Industrial – derivado do 

petróleo; Biológico – microrganismos, principalmente o rizóbium, sendo esta 

fonte muito grande. Algumas leguminosas também são fixadoras de 

nitrogênio. Problemas: O nitrogênio é um nutriente extremamente dinâmico 

sedo afetado pelo clima e solo. Como sua maior concentração no solo é na 

forma de nitratos, com chuvas intensas são facilmente lixiviado – 

principalmente solos arenosos – contaminando as águas 

 

Ciclo do Nitrogênio 

Fósforo (P): as plantas requerem um suplemento constante de fósforo 

durante sua vida, aumentando gradativamente com o tempo. No solo em 

geral, permanece onde é colocado, ou seja, pouco perdido pela lixiviação 

sendo a erosão superficial e a remoção por culturas as únicas formas 

significativas de perdas de fósforo do solo. Função: Estimula o crescimento 

das raízes; Garante uma “arrancada” vigorosa; Apressa a maturação; Estimula 

o florescimento e ajuda a formação das sementes; Aumenta a resistência ao 
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frio dos cereais de inverno. Deficiência: Desenvolvimento anormal da planta; 

Quando a deficiência é severa, apresenta áreas mortas nas folhas, frutos e 

pecíolo. Principais fontes: Não recomendados na agroecologia devido à alta 

solubilidade: Superfosfato Simples (18% de P2O5); Superfosfato triplo (41% 

P2O5); Fosfato de amônia (9% de N e 48% P2O5). Recomendados: 

Termofosfato – são preparados pelo aquecimento da rocha fosfática, ficando 

entre meio aos fosfatos altamente solúveis e os naturais. Possuem nutrientes 

secundários (Mg, Ca e Si) e micronutrientes (Mn, Fe, etc.); Fosfato natural – 

resulta de rechã fosfatada moída concentrada; Farinha de osso; Pó de rocha.  

Potássio (K): na forma livre participa e regula processos essenciais – 

fotossíntese, abertura e fechamento de estômatos, absorção de água do solo, 

atividades enzimáticas, formação de amido e síntese proteica. Na qualidade 

dos produtos interferem no teor de açúcar em cana-de-açúcar, tamanho de 

frutos cítricos, resistência ao transporte e armazenamento de hortaliças e 

resistência ao acamamento de gramíneas. No solo comporta-se como íon 

cátion monovalente e dessa forma é facilmente lixiviado, absorvido, fixado, 

adsorvido as argilas ou permanecer na solução do solo. Deficiência: Clorose 

nas margens das folhas mais velhas; No milho na presença de poucos grãos 

na extremidade ou grãos soltos no sabugo; Acamamento de gramíneas e 

aspecto de grama sapecado de fogo. Fontes: Cinzas e estercos. 

Cálcio (Ca): na planta é absorvido como íon bivalente (Ca++). É muito 

importante no desenvolvimento das raízes, sendo um nutriente necessário na 

translocação e armazenamento de carboidratos e proteínas, atua na formação 

e na integridade das membranas da parede celular. Deficiência: Clorose 

internerval das folhas mais novas, crescimento irregular das folhas. Em 

momentos é observado a morte de tecidos do caule e pecíolo, queda 

prematura de flores, morte dos óvulos e mal desenvolvimento das sementes. 

Interfere na integridade das membranas prejudicando o crescimento 

longitudinal e lateral das raízes. Fontes: Minerais do solo, principalmente 

solos argilosos, sendo suficientes para as plantas desde que o solo não esteja 

ácido; A cinza é uma boa fonte de cálcio. Solos arenosos são facilmente 

lixiviados e portanto são potencialmente pobres em cálcio. Calcários ricos em 

magnésio podem promover o desequilíbrio no solo entre cálcio e magnésio, 

prejudicando a produção vegetal. 
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Magnésio (Mg): na planta é absorvido como íon bivalente positivo 

(Mg++). Compõe a molécula de clorofila, que dá a cor verde ás plantas. 

Deficiência: Clorose nas folhas mais velhas; Manchas amarelas que evoluem 

para avermelhadas nas folhas; Frutos menores. Fontes: Correção da acides do 

solo com calcário, pois estes geralmente possuem a quantidade necessária; 

aplicação de sulfato de magnésio (preferencialmente dentro dos 

biofertilizantes). 

Enxofre (S): é exigido para a formação de aminoácidos e de proteínas 

para a fotossíntese e para a resistência ao frio. O enxofre é absorvido na 

forma de SO4, podendo ser absorvido pelas folhas na forma de gás sulfúrico 

(SO2). Por ser muito móvel é facilmente lixiviado em períodos de chuvas 

intensas. Deficiência: Crescimento raquítico das plantas e amarelecimento 

mais intenso das folhas novas; Se assemelha muito a deficiência de 

nitrogênio. Fontes: A aplicação de enxofre é dependente do solo, cultura e 

manejo, porém há registros obtidos com a aplicação de enxofre. 

Ânions micronutrientes: Boro (BO4-) – bastante móvel na planta, 

importante no metabolismo do DNA (Ácido Desoxirribonucleico), RNA (Ácido 

Ribonucleico) e AIA (Ácido Indol Acético). Deficiência: morte do broto apical 

do ramo principal seguido dos ramos laterais; Rachaduras no caule de 

tomates e eucaliptos; Superbrotamento (aspecto roseta) em citrus e cafeeiros; 

Exposição das sementes em tomates. Cloro (Cl-): a quantidade existente no ar 

e solo é suficiente às plantas. É necessário para a decomposição fotoquímica 

da água liberando oxigênio. Sua deficiência irá aparecer em órgãos mais 

novos das plantas. Molibdênio (MoO4-): importante para a fixação biológica 

do nitrogênio no solo e nas transformações do mesmo nas plantas. As 

leguminosas e ás brássicas (couve-flor, repolho e brócolis) são especialmente 

sensíveis a deficiência de molibdênio. 

Auxiliando na reposição de nutrientes 

Para atender as necessidades de quantidades específicas de determinado 

nutriente é possível combinar várias fontes:  

• Combinar adubação verde de leguminosas com fosfato natural; 

• Estercos com fosfato natural ou pó de rocha; 

• Cultivo de leguminosas com aplicação de cinzas ou carvão; 
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• Para os micronutrientes aplicação via biofertilizantes. 

É preciso compreender, que muito mais que a reposição de nutriente 

busca-se o equilíbrio do ambiente e quando este encontra-se profundamente 

alterado, faz-se necessário intervenções mais diretas (aplicação de caldas e 

biofertlizantes) para a reposição dos nutrientes, controle de pragas e doenças, 

entre outros. 

As caldas e os biofertilizantes 

As caldas são preparadas a partir de minerais como o cobre, enxofre, 

cal e outros, que servem como fungicidas, inseticidas, repelentes e 

estimulantes das plantas.  

Os biofertilizantes líquidos são produtos naturais que resultam da 

fermentação de materiais orgânicos com água, com ou sem a presença de ar 

(processos aeróbicos ou anaeróbicos). Bio: quer dizer vida e fertilizante: 

significa adubo, ou seja, adubo vivo, organismos vivos que ajudam no 

controle de doenças e com minerais que ajudam a nutrir as plantas. A sua 

composição pode ser complexa e variável, dependendo do material que 

usamos, porém, contendo quase todos os macro e micronutrientes 

necessários para a nutrição vegetal, por ser resultante de um processo de 

fermentação, com participação de bactérias, leveduras e bacilos, quando 

utilizado corretamente, pode possuir também efeito fito hormonal, fungicida, 

bacteriológico, nematicida, acaricida e de repelência contra insetos. 

BIOFERTILIZANTE SEPERMAGRO 

O Supermagro é um adubo líquido, proveniente de uma mistura de 

micronutrientes fermentados em um meio orgânico. O resultado da 

fermentação é uma parte sólida e outra líquida. O sólido é utilizado como 

adubo no solo e o líquido é utilizado como adubo foliar. 

 

Função: o biofertilizante é utilizado em adubação foliar como 

complemento à adubação do solo. Também atua como defensivo natural 

porque inibe o crescimento de fungos e bactérias causadoras de doenças nas 

plantas, além de aumentar a resistência contra insetos e ácaros. Pode ser 

utilizado em culturas como maçã, uva, pêssego, tomate, batata e hortaliças 

em geral, bem como em grandes culturas como trigo, soja, feijão, cana-de-
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açúcar, etc. 

 

Material necessário 

• 1 tambor de plástico com capacidade de 200 litros; 

• 40 kg de esterco fresco de gado não tratado com remédio; 

• Leite, água sem cloro, melado ou caldo de cana; 

• Ingredientes minerais. 

 

Ingredientes minerais 

• 2 Kg de Sulfato de Zinco; 

• 300 gramas de Enxofre ventilado (puro); 

• 1 Kg Sulfato de Magnésio ou sal amargo; 

• 500 gramas de Fosfato Bicálcio; 

• 100 gramas de Molibdato de Sódio; 

• 50 gramas de Sulfato de Cobalto; 

• 300 gramas de Sulfato de Ferro; 

• 300 gramas de Sulfato de Manganês; 

• 300 gramas de Sulfato de Cobre; 

• 2 Kg de Cloreto ou Óxido de Cálcio ou 4 Kg de calcário; 

• 1 Kg e meio de Boráx ou Ácido Bórico; 

• 160 gramas de Cofermol (Cobaldo, Ferro e Molibdênio); 

• 2 Kg e 400 gramas de Fosfato Natural; 

• 1 Kg e 200 gramas de Cinza. 

Obs: Para pulverizar em pessegueiros ou em outras plantas no período 

da floração, formular um supermagro sem colocar Sulfato de Cobre. 

 

Vamos ao passo a passo  

O adubo não deve ser feito em vasilha de ferro, lata ou madeira. Pode-

se usar plástico limpo ou uma caixa de água de cimento amianto. Manter o 

mesmo coberto sem fechar completamente para saírem os gazes. Não deixar 

entrar água da chuva ou sujeira. A água utilizada deve ser limpa (não deve ser 

usada água tratada) e o esterco deve ser de animais que não tenham recebido 

tratamentos com remédios. Manter o tambor na sombra, pois o calor 

excessivo do sol pode destruir parte dos nutrientes e as bactérias 

fermentadoras. Deve-se mexer o produto, pelo menos de dois em dois dias, 

desde o início (1º dia), até o final da fermentação. 

 

Passos 
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 1º DIA: num tambor de 200 litros misturar 40 Kg de esterco fresco, 2 

litros de leite e 1 litro de melaço em 60 litros de água. Misturar bem e deixar 

fermentar por 3 dias. Depois de cada 3 dias acrescentar os itens conforme 

indica abaixo. 

 4º DIA: desmanchar, em um pouco de água morna, o Sulfato de Zinco, 

200 gramas de Fosfato Natural e 100 gramas de cinza, depois de fazer uma 

pasta acrescentar 2 litros de leite e 1 de melaço e misturar com os produtos 

do tambor. Deixar fermentar mais 3 dias. 

 7º DIA: desmanchar, em um pouco de água morna, o Sulfato de 

Magnésio ou sal amargo, mais 200 gramas de Fosfato Natural e 100 gramas 

de cinza. Acrescentar 2 litros de leite 1 litro de melaço. Deixar fermentar por 

mais 3 dias. 

 10º DIA: desmanchar, em um pouco de água morna, o Fosfato Bicálcio, 

100 gramas de cinza e 200 gramas de Fosfato Natural. Acrescentar 2 litros de 

leite 1 litro de melaço. Deixar fermentar por mais 3 dias. 

13º DIA: desmanchar, em água morna, o Enxofre, 200 gramas de 

Fosfato Natural e 100 gramas de cinza. Acrescentar 2 litros de leite 1 litro de 

melaço. Deixar fermentar por mais 3 dias. 

16º DIA: desmanchar, em um pouco de água morna, o Cloreto ou Óxido 

de Cálcio ou calcário, mais 100 gramas de cinza e 200 gramas de Fosfato 

Natural. Acrescentar 2 litros de leite 1 litro de melaço. Deixar fermentar por 

mais 3 dias. 

19º DIA: desmanchar, em água morna, o Boráx ou Ácido Bórico, 200 

gramas de Fosfato Natural e 100 gramas de cinza. Acrescentar 2 litros de leite 

1 litro de melaço. Deixar fermentar por mais 3 dias. 

22º DIA: desmanchar, em um pouco de água, o Molibdato de Sódio, 

100 gramas de cinza e 200 gramas de Fosfato Natural. Acrescentar 2 litros de 

leite 1 litro de melaço. Deixar fermentar por mais 3 dias. 

25º DIA: desmanchar, em um pouco de água, o Sulfato de Cobalto, 100 

gramas de cinza e 200 gramas de Fosfato Natural. Acrescentar 2 litros de leite 

1 litro de melaço. Deixar fermentar por mais 3 dias. 

28º DIA: desmanchar, em um pouco de água, o Sulfato de Ferro, 100 

gramas de cinza e 200 gramas de Fosfato Natural. Acrescentar 2 litros de leite 

1 litro de melaço. Deixar fermentar por mais 3 dias. 

31º DIA: desmanchar, em um pouco de água, o Sulfato de Manganês, 

100 gramas de cinza e 200 gramas de Fosfato Natural. Acrescentar 2 litros de 
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leite 1 litro de melaço. Deixar fermentar por mais 3 dias. 

34º DIA: desmanchar, em um pouco de água, o Sulfato de Cobre, 100 

gramas de cinza e 200 gramas de Fosfato Natural. Acrescentar 2 litros de leite 

1 litro de melaço. Deixar fermentar por mais 3 dias. 

37º DIA: desmanchar, em um pouco de água, o Cofermol, 100 gramas 

de cinza e 200 gramas de Fosfato Natural. Acrescentar 2 litros de leite 1 litro 

de melaço. Completar o restante do tambor com água, deixando descansar ou 

fermentar durante um mês. Quando constatar que finalizou a fermentação, o 

produto estará pronto para o uso. Filtrá-lo, usando tela fina de nylon. Para 

guardá-lo, pode-se usar garrafas plásticas e armazená-los à sombra. Sabe-se 

de agricultores que armazenam o produto por 1 ano sem haver perda da 

validade. 

O tempo necessário até o produto ficar pronto, varia de acordo com a 

estação, sendo no verão (calor), mais rápido e no inverno (frio), mais 

demorado. Quando o produto está pronto, este deve ter um cheiro bom, do 

contrário não ocorreu à fermentação correta, devido à possível falta de melaço 

ou leite.  

Quando o produto der sinal de ausência de fermentação 

(borbulhamento), é indicado colocar um pouco de esterco fresco para 

estimular a fermentação. O rendimento da receita está em torno de 90 litros 

de produto. 

 

Modo de usar 

A dosagem recomendada sempre é em torno de 2 a 6 %, dependendo 

da cultura e sua fase de desenvolvimento. Veja no quadro a seguir alguns 

exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA DE DOSAGEM RECOMENDADA DE APLICAÇÃO DE SUPERMAGRO 

PRODUTO CONCENTRAÇÃO QUANTAS 

VEZES 

QUANDO 
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Beterraba 4 %* 2 a 4 Durante o ciclo 

Tomate 3% 6 a 8 Durante o ciclo 

Moranguinho 3 % 8 a 10 Durante o ciclo 

Feijão 3 % 3 a 4 Crescimento (20 a 30 dias 

após plantio), antes do 

florescimento, na formação 

das vagens 

Uva e Maracujá 3 a 4 % 4 a 8 Durante a fase vegetativa e 

frutificação 

Soja 3 % 3 a 4 1 ou 2 no crescimento (20 a 

30 dias após plantio) 

1 antes do florescimento 

1 na formação das vagens 

Cana-de-açúcar 4 a 6 % a cada 60 

dias 

Desde a presença das 1ªs 

folhas até próximo a 

maturação 

Milho 6 % 2 1 aos 35 dias após o plantio 

1 aos 55 dias após o plantio 

Trigo 6 % 3 a 4 Da formação da folha 

bandeira, até o inicio do 

florescimento 

Couve-flor e Repolho 2,5 % 4 a 8 Desde a sementeira até 10 

dias antes da colheita 

Sementeiras 1 a 3 % 2 vezes por 

semana, 

regar ou 

pulverizar 

Inicia com 1 % aumentando 

gradativamente até 3 %.  

Obs.: tomar cuidado com 

cucurbitáceas (melancia, 

pepino) 

Café 3 a 4 % 4 vezes ao 

ano 

Durante o ciclo 

Tratamento de 

Sementes 

6 a 10 % Antes do 

plantio 

Umedecer as sementes com 

a solução ou proceder a 

imersão na solução, com as 

sementes num pano 

               * 4% = 4 litros de produto para 100 litros de água ou 800 ml do produto para 20 

litros de água 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entendo a Leitura 
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Realizar leitura coletiva com posterior diálogo sobre a importância das 

práticas agroecológicas e identificar as características que compõe o 

gênero receita. 

Com base na leitura e no diálogo, solicite aos educandos a elaboração 

de um vocabulário apresentando os principais conceitos encontrados no 

texto, pesquisando os seus respectivos significados organizando em 

papel bobina a ser fixar na parede para possíveis consultas sempre que 

necessário.  

 

2. Seminário 

Organizar a sala em quatro grupos, de acordo com os temas:  

• Agronegócio e Agrotóxicos – Verbetes Dicionário da Educação do 

Campo; 

• Agroecologia e Campesinato – Verbetes Dicionário da Educação 

do Campo; 

• Revolução Verde e Transgênicos – Verbetes Dicionário da 

Educação do Campo; 

• Soberania alimentar e Segurança alimentar – Verbetes Dicionário 

da Educação do Campo e Congresso Internacional Interdisciplinar 

em Sociais e Humanidades. 

Encaminhar para leitura como tarefa de casa e na próxima aula 

organizar seminário de debate sobre os temas apresentando os 

principais aspectos observados e a serem considerados. Deixar 10 

minutos no início da aula para debate nos grupos antes de plenária 

geral. Encaminhar para que individualmente elaborem um texto sobre 

suas considerações referentes ao debate – trazer para a próxima aula, 

caso não tenha tempo hábil para elaboração em sala de aula ao final do 

debate. 

 

3. Refletindo sobre o que estudamos 

Responder ao questionário: 

1. Como podemos observar a relação do conteúdo estudado 

(Classificação periódica dos elementos) com nosso cotidiano? Esta 

relação contribui para um maior significado deste na vida prática? 

2. Quais as principais diferenças observadas entre a agricultura 

agroecológica e o agronegócio? O que isso implica em nossa vida? 

3. Em sua opinião, o uso de agrotóxicos e transgênicos contribuem 

para nossa segurança alimentar e visam a perspectiva da soberania 

alimenta? Justifique sua resposta. 
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4. Com base no que estudamos, quais foram as principais 

consequências da Revolução Verde, considerando os aspectos 

sociais, ambientais e econômicos?  

 

 

4. Apresentando o que entendemos sobre o estudado 

Com base nas leituras já realizadas nos filmes assistidos, elabore um 

texto considerando os impactos da Revolução Verde na agricultura, na 

economia e na sociedade, apresentando elementos destes impactos em 

sua comunidade, se possível observar. 

Para a produção textual será observado os seguintes aspectos: 

apresentação, estrutura textual, desenvolvimento do tema e o domínio 

da modalidade escrita da Língua Portuguesa: acentuação, ortografia, 

morfossintaxe e propriedade vocabular. 

 

5. Atividade Prática 

Organizar visita à propriedade de um educando para o preparo da Calda 

Bordalesa. Neste momento é importante buscar auxílio de um técnico 

agroecológico para melhores orientações (principais aspectos a serem 

observados para o preparo correto da Calda Bordalesa) a ajuda no 

momento do preparo dos primeiros passos. Os educandos deverão 

elaborar relatório da atividade respondendo aos seguintes 

questionamentos: 

1- Quais os principais aspectos a serem observados para o preparo 

correto da Calda Bordalesa? 

2- Quais as vantagens destas práticas para o agricultor e a natureza? 

3- Ambiental, econômico e socialmente quais são as vantagens e 

desvantagens da utilização de práticas como estas? 

4- Quais outros elementos considera relevante ponderar sobre as 

práticas agroecológicas? 

5- O que o estudo destes temas podem contribuir para a sua realidade? 

 

6. Vídeo 

A história dos agrotóxicos na agricultura – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=35zrD4ve-98. Ultimo acesso em: 

28 de abril de 2016.  

Agrotóxico uma agricultura da morte – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=qvd3LG_Eil0. Ultimo acesso em 28 

de abril de 2016. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=35zrD4ve-98
https://www.youtube.com/watch?v=qvd3LG_Eil0
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7. Avaliação 

Instrumento Critérios 

- Produção de vocabulário; 

- Seminário temático; 

- Questionário; 

- Produção textual; 

- Relatório de prática. 

- Participação e contribuição nas 

discussões e nos trabalhos individual 

e coletivos;  

- Escrita – ortografia, acentuação, 

propriedade vocabular; 

- Curiosidade e criticidade;  

- Organização e capacidade de 

trabalhar em grupo; 

- Compromisso com os combinados 

de trabalhos e pesquisas. 
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ANEXO 2 

 

 

 

A tabela a seguir apresenta o conteúdo médio de elementos químicos 

(nutrientes) que compõem as plantas, segundo o russo Vinográdov.  

 
Fonte: BRASIL, 2005. p. 20. 
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ANEXO 3 

 

 

 

Efeitos da matéria orgânica sobre as propriedades de solo  

 
Fonte: BRASIL, 2005. p. 24. 



  

182 

 

 

ANEXO 4 

 

 

 

Na tabela a seguir vemos problemas associados à carência de nutrientes 

 

 
Fonte: BRASIL, 2005. p. 21. 
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ANEXO 5 

 

Classificação, grupo químico e sintomas/efeitos agudos e crônicos dos agrotóxicos e dos seus ingredientes ativos.

   

Fonte: Dossiê ABRASCO p. 59       Fonte: Dossiê ABRASCO p. 65 
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