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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO PROPOSTO 

1.1.1 CURSO 

 Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio 

1.1.2 HABILITAÇÃO 

 Técnico em Agroindústria 

1.1.3 EIXO TECNOLÓGICO 

 Produção Alimentícia 

1.1.4 ÁREA 

 Ciências Agrárias 

1.1.5 PERIODICIDADE DA OFERTA 

 Anual 

1.1.6 DURAÇÃO DO CURSO 

 3 anos – 3.710 horas 

1.1.7 QUANTITATIVO DE VAGAS 

 De acordo com a disponibilidade do Campus 

1.1.8 TURNO 

 Integral 

1.1.9 TIPO DE MATRÍCULA 

 Por série 

1.1.10 LOCAL 

 Rodovia ES 482 Cachoeiro/Alegre Km 40 - Distrito de Rive – Caixa Postal 47 - CEP: 

29500-000 – Alegre-ES 

1.1.11 REQUISITOS E FORMA DE ACESSO 

O requisito para acesso é a conclusão do ensino fundamental ou equivalente. Os alunos 

serão admitidos por Processo Seletivo ou outra forma que o IFES venha adotar, com edital e 

regulamento próprios. 

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO - PEDAGÓGICA 

Alicerçado na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Decreto nº 5.154/2004, 

Parecer CNE/CEB nº 39/2004, Resolução CNE/CEB nº 01/2005 e Resolução CNE/CEB nº 

4/2005, demais dispositivos que regulamentam a Educação Profissional Técnica Integrada 

ao Ensino Médio e os princípios educacionais defendidos pelo Instituto Federal do Espírito 

Santo, o Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio foi concebido a partir 

da identificação das necessidades apresentadas pelo mercado e que demonstram as 

características exigidas do profissional, considerando a realidade regional. 
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A finalidade é formar trabalhadores preparados tanto intelectualmente como 

produtivamente para o setor de Agroindústria no Eixo Tecnológico Produção Alimentícia, 

prevista no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC (2012) buscando trabalhar 

conhecimentos de áreas específicas e áreas afins que complementam o perfil do egresso, 

enfatizando a qualidade como instrumento de comprometimento com a formação do Técnico 

em Agroindústria. 

A Política de Ensino definida pelo campus de Alegre objetiva formar profissionais 

cidadãos, preparando-os para participar da vida democrática e lidar com novas tecnologias 

e novas formas de produzir bens, serviços e conhecimentos. São objetivos dessa política: 

- expandir e diversificar a oferta de cursos nos seus diversos níveis e modalidades, 

considerando as demandas de mercado, sociais e a capacidade técnico-pedagógica da 

Instituição; 

- assegurar a formação geral e cidadã aos educandos; 

- formar profissionais de nível técnico com visão empreendedora e elevado senso crítico e 

conhecimento científico; 

- adotar mecanismos de planejamento e desenvolvimento que favoreçam uma prática 

pedagógica compatível com o avanço científico-tecnológico e cultural; 

- ampliar e melhorar a capacidade de atendimento ao ensino; 

- reavaliar e manter atualizados os currículos dos cursos oferecidos pelo campus; 

- promover avaliação do processo educativo visando otimizá-lo; 

- consolidar estratégias de capacitação para o corpo docente e administrativo ligado ao 

ensino. 

 

2.1 JUSTIFICATIVA 

O Ifes – Campus de Alegre vem ofertando Educação Profissional desde a origem dos 

seus trabalhos didático-pedagógicos, que se iniciaram com a oferta de formação inicial e 

continuada de trabalhadores, caminhou para o ensino fundamental associado à educação 

profissional e se consolidou na educação profissional e tecnológica de nível médio com foco, 

por mais de 40 anos, no Ensino Técnico Agrícola. 

Com a criação do Instituto Federal do Espírito Santo, por meio da Lei nº 11.892/2008, 

e a consequente transformação dessas autarquias em Campi, surgiu a necessidade de 

reestruturações curriculares dos Cursos Técnicos oferecidos pelo Instituto. 

Além disso, as profundas e contínuas transformações do cenário agroindustrial no 

Estado do Espírito Santo e do Brasil tem exigido novas formas de se trabalhar o cotidiano 

produtivo, considerando ferramentas tecnológicas atualizadas e, inequivocamente, 

obrigando os Cursos ofertados pela Escola a uma constante reformulação. 
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 O atual sistema de ensino profissional necessita superar a dicotomia existente entre 

os conhecimentos específicos e gerais, para alcançar ou levar aos futuros profissionais 

formados pelas instituições de ensino as novas tecnologias de trabalho e principalmente 

aptidões para a vida produtiva em toda sua magnitude profissional e pessoal. 

 A proposta de oferta de educação profissional integrada contribui para a condução 

dos cidadãos a um permanente desenvolvimento “de aptidões para a vida produtiva” na 

sociedade do trabalho e do conhecimento, incorporando conteúdos e sistemáticas, 

buscando dar continuidade ao atendimento das necessidades das comunidades que se 

inserem no universo Institucional, com foco na formação de profissionais-cidadãos.  

 

2.2 LOCALIZAÇÃO 

O Ifes - Campus de Alegre localiza-se no município de Alegre-ES, a 12 km da cidade, 

com endereço à  Rodovia ES 482 Cachoeiro/Alegre Km 40 - Distrito de Rive – Caixa Postal 

47 - CEP: 29500-000 – Alegre-ES. Está a 190 km de Vitória, capital do Estado do Espírito 

Santo. O município abrange uma área de aproximadamente 778,6 km². O clima é quente e 

chuvoso no verão, e seco no inverno. O IDH do município é 0,739, classificado como médio. 

A instituição atende a estudantes oriundos de diferentes municípios e estados, 

principalmente do ES, MG e RJ, que procuram a escola pela sua oferta de educação de 

elevado conceito, comprovada pelas sucessivas avaliações oficiais, pelo acompanhamento 

de egressos, resultados de rankings de escolas anualmente divulgados pela mídia. 

Este projeto está fundamentado nas bases legais e nos princípios norteadores 

explicitados na LDB nº 9394/96 e no conjunto de leis, decretos, pareceres, resoluções e 

referencias curriculares que normatizam a Educação Profissional e o Ensino Médio no 

sistema educacional brasileiro, bem como nos documentos que versam sobre a 

integralização destas duas modalidades de ensino que têm como pressupostos a formação 

integral do profissional-cidadão. 

Com a publicação do Decreto nº. 5.154 de 23 de julho de 2004, o Governo Federal 

incentiva superar o dualismo na educação brasileira e cria possibilidades de uma formação 

geral e integrada à Educação Profissional, incentivando através da SETEC a concretização 

de um ensino “integrado”. Assim, acreditamos na concepção que orienta tal organização e 

que incorpora perspectivas de rompimento com a estrutura tradicional e fragmentada que 

tem marcado o Ensino Médio, oferecendo ao aluno uma formação integrada e 

contextualizada com sua realidade e o mundo do trabalho. 

A proposta da modalidade de ensino integrado visa permitir a formação do técnico 

numa perspectiva de integralidade, o que significa recuperar a importância de trabalhar com 

os alunos os fundamentos científicos e tecnológicos presentes nas disciplinas da Base 
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Nacional Comum (Ensino Médio), de forma integrada às disciplinas da formação específica, 

e não de forma fragmentada. 

A proposta pretende concretizar, pelas possibilidades que as escolas propiciam, uma 

formação técnica que incorpore trabalho, cultura, ciência e tecnologia como princípios que 

devem transversalizar todo o desenvolvimento curricular. 

A ampliação natural da atividade Agroindustrial e demográfica na região é evidente e 

o desenvolvimento tecnológico não pode deixar de acompanhá-las, ficando a cargo do IFES 

a responsabilidade de fornecer os subsídios educacionais necessários para que a mão-de-

obra seja a melhor possível. 

 
2.3 OBJETIVOS 

 Como objetivos abrangentes da reformulação e oferta do Curso Técnico em 

Agroindústria a partir de 2015, tem-se, além da busca do enquadramento na política do 

MEC/SETEC para a Educação Profissional, o atendimento da demanda diagnosticada em 

nossa região, através das pesquisas realizadas, visando ministrar um ensino sempre atual, 

preparando, para o mercado de trabalho e para a vida, profissionais e pessoas com o perfil 

exigido, através do desenvolvimento de habilidades e competências que possibilitem a sua 

atuação consciente, determinando as tecnologias viáveis às necessidades de cada situação 

e ainda, que permitam o acompanhamento e a adaptação às transformações tecnológicas 

do setor produtivo. 

 Dentre os principais objetivos para a formação dos profissionais egressos do curso, 

destacam-se: 

• Formar e capacitar profissionais para utilização e divulgação de técnicas adequadas, me-

lhorando a qualidade de produtos e serviços disponibilizados ao consumidor, utilizando-se 

de tecnologias economicamente viáveis à realidade em que estiverem inseridos, atendendo 

às perspectivas de mercado regional do Espírito Santo, e outras de abrangência da agroin-

dústria alimentar em âmbito nacional; 

• Aprofundar questões teóricas e práticas ligadas com as atividades da Agroindústria de 

alimentos; 

• Propiciar a formação de profissionais para o desenvolvimento de atividades científicas e 

técnicas ligadas à produção de alimentos, junto aos poderes públicos e privados do Espírito 

Santo e do Brasil; 

• Formar técnicos para atuarem em vários setores da Agroindústria de alimentos, como: 

produção, acompanhamento, pesquisa, planejamento, comercialização e marketing, arma-

zenamento e projetos; 



   

 

11 

• Analisar, diagnosticar e propor alternativas para questões ligadas às atividades da 

Agroindústria de alimentos; 

• Qualificar e requalificar profissionais para atuarem nos diversos setores da agroindústria 

alimentar do Espírito Santo e outros estados que possuem desenvolvimento agroindustrial. 

 

2.4 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 O perfil profissional de conclusão do Técnico em Agroindústria, de acordo com o 

Parecer nº 16/99, foi traçado com base na aferição simultânea das demandas das pessoas, 

do mercado de trabalho e da sociedade. 

Sendo assim, o Técnico em Agroindústria deverá ser um profissional capaz de: 

• Analisar as características econômicas, sociais e ambientais, identificando as atividades 

peculiares; 

• Atuar no processo de obtenção e beneficiamento de matérias primas, produtos e subpro-

dutos, de origem animal e vegetal, na agroindústria de alimentos e bebidas; 

• Realizar análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais de alimentos e bebidas; 

• Identificar e utilizar os princípios e métodos de higienização na agroindústria de alimentos 

e bebidas; 

• Monitorar programas de controle de qualidade para garantia de alimentos seguros; 

• Conhecer e aplicar os princípios normativos da legislação de alimentos; 

• Participar na área de pesquisa, inovação, desenvolvimento de novos produtos e 

marketing; 

• Atuar como gerenciador, administrador ou responsável em indústrias de alimentos; Indús-

trias de alimentos e bebidas; Cozinhas industriais (supervisão e controle de qualidade); En-

trepostos de armazenamento e beneficiamento; Laboratórios de controle de qualidade de 

matérias-primas e alimentos, institutos de pesquisa e consultoria técnica e treinamento na 

área alimentícia; Órgãos de fiscalização sanitária e proteção ao consumidor; Próprio empre-

endimento. 

 
2.5 ÁREAS DE ATUAÇÃO 

  O Técnico em Agroindústria formado no Ifes - Campus de Alegre tem como 

possibilidades de atuação as pequenas, médias e grandes empresas do setor 

agroindustrial. Pode atuar como responsável técnico em linhas de produção nas áreas de 

panificação e de processamento de leite, carnes e produtos vegetais, além trabalhar em 

laboratórios de controle de qualidade de matérias-primas e alimentos e associações ou 

cooperativas, gerenciando a elaboração, execução e avaliação de projetos agroindustriais 

além de desenvolver trabalho de pesquisa e extensão relativos a novos produtos 
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agroindustriais. Pode prestar consultoria técnica em atividades agroindustriais e na área 

comercial, além de atuar como gestor de empreendimentos agroindustriais próprios. 

 

2.6 ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

O Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio, oferecido pelo Ifes – 

Campus de Alegre busca promover a articulação entre os conhecimentos vinculados à 

formação geral desenvolvida pelo ensino médio e sua articulação com as necessidades e 

expectativas conceituais da formação profissional.  

Para a consolidação desse projeto possibilitando aos alunos o desenvolvimento de 

competências relacionadas às bases técnicas, científicas e instrumentais da profissão de 

técnico em agroindústria, deve fazer parte da prática docente a busca, a pesquisa, a 

reflexão, a ética, o respeito aos saberes dos alunos, a tomada consciente de decisões, a 

disponibilidade para o diálogo, o estar aberto aos diferentes métodos de trabalho, adotando-

os como estratégias de ensino-aprendizagem.  

Os conteúdos serão desenvolvidos através de aulas teóricas, demonstrativas e 

práticas, estudos de casos, pesquisas individuais e em equipe, projetos, estágios, visitas 

técnicas a propriedades e empresas rurais. 

Por meio de Projetos e/ou de acompanhamento efetivo nas unidades didáticas 

(laboratórios), o aluno terá a oportunidade de aplicar as competências através de 

metodologias que lhe apresentem problemas a serem solucionados, podendo para isso 

buscar auxílio em materiais bibliográficos por meio de várias fontes de pesquisa, ou ainda 

através de debates propostos pelo professor com o envolvimento de toda a turma. 

Visando uma formação diversificada, serão proporcionadas aos alunos viagens de 

estudo, visitas técnicas, estágios, contatos com outros setores produtivos da área em 

questão, onde serão observados os diferentes processos produtivos e as diferentes 

tecnologias. Ao final dessas atividades, os alunos podem apresentar relatórios ou estudos 

de casos. Podem ser desenvolvidos também “dias de campo” com parcerias de empresas 

ligadas ao setor primário da economia, visando assim maior integração com Escola e o 

futuro técnico com o mundo do trabalho. A escola poderá criar condições para que o aluno 

acompanhe as atividades práticas nas unidades didáticas (laboratórios) em tempo real ou 

proporcionar ainda a apresentação das mesmas por meio de atividades demonstrativas. 

Com relação à metodologia, nas disciplinas da Educação Profissional, não haverá 

dissociação entre a teoria e a prática. Para que esta efetivação aconteça, a carga horária 

total dos componentes curriculares será ministrada com o mínimo de 30% (trinta por cento) 

de aulas práticas, que deverão constar no planejamento anual. 
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O Planejamento de Ensino das disciplinas do curso será construído, anualmente, de 

forma coletiva pelos docentes, atendendo o regulamento da organização didática dos cursos 

técnicos do Ifes. 

Os Planos de Curso de cada componente curricular devem ser planejados com foco 

nos aspectos cognitivo e afetivo e nos interesses dos alunos e da comunidade onde vivem e 

constroem suas experiências. Os conteúdos definidos devem possibilitar aos alunos meios 

para aquisição de novos conhecimentos, experiências e vivências enriquecedoras. 

Nesse contexto, o corpo docente deverá ser constantemente incentivado a utilizar 

metodologias e instrumentos inovadores e estimuladores visando à inter-relação entre teoria 

e prática.  

Para tanto, as estratégias de ensino propostas se constituem em diferentes práticas: 

• aulas práticas desenvolvidas nas unidades e laboratórios nas quais os alunos esta-

belecerão relações entre os conhecimentos teóricos e práticos; 

• aulas expositivas, dialogadas e interativas para a construção do conhecimento nos 

diversos componentes curriculares; 

• leitura, interpretação e análise de textos e artigos atualizados, com temas técnicos ou 

de conteúdo transversal; 

• pesquisas técnicas e científicas orientadas sobre avanços tecnológicos e novas prá-

ticas no campo de atuação do técnico em agroindústria; 

• estudos de  casos com proposição de resolução de problemas: através de simula-

ções e casos reais das diferentes instituições empregadoras do técnico em agroindústria; 

• debates: provenientes de pesquisa prévia, de temas interdisciplinares propostos para 

a realização de trabalhos individuais e/ou em grupos; 

• eventos técnicos abordando temas transversais: apresentados pelos alunos, profes-

sores e também por profissionais da área, programados com o intuito de interagir alunos, 

professores, técnico-administrativos em educação, convidados e instituições para abordar 

assuntos relativos às novas tendências do mercado profissional; 

• visitas técnicas em empresas, órgãos e instituições ligadas à área agroindustrial; 

• outras estratégias e momentos de aplicação de conceitos em experiências que pre-

parem os alunos para o exercício de sua profissão e para a vida em sociedade. 

2.7 ATENDIMENTO AO DISCENTE 

O atendimento ao discente do curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino 

Médio será realizado em conformidade ao Anexo I da Resolução do Conselho Superior nº 

19/2011, de 09.05.2011, referente à Política de Assistência Estudantil do Ifes, que tem por 

princípios: 
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• a equidade no processo de formação acadêmica dos discentes, sem discrimina-

ção de qualquer natureza; 

• formação ampla, visando o desenvolvimento integral dos estudantes; 

• interação com as atividades fins da Instituição (ensino, pesquisa, produção e ex-

tensão); 

• descentralização das ações respeitando a autonomia de cada Campus;  

• acesso a política estudantis para a melhoria das condições econômicas, sociais, 

políticas, culturais e de saúde dos discentes; 

• busca de alternativas para a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes, 

a fim de prevenir e minimizar a reprovação e evasão escolar. 

O público-alvo será constituído pelos alunos regularmente matriculados no Ifes, 

prioritariamente em situação de vulnerabilidade social. 

Para atendimento aos discentes, as ações da Política de Assistência Estudantil do 

Ifes serão desenvolvidas pelos setores ligados à Coordenação Geral de Assistência ao 

Educando subjacente à Diretoria de Ensino e à Diretoria de Administração do campus. 

Os recursos orçamentários e financeiros voltados à assistência estudantil deverão 

ser aprovados pelo Conselho de Gestão do campus, que terá a responsabilidade de propor 

a forma de gestão dos recursos orçamentários destinados à Assistência Estudantil, no 

âmbito de cada Campus, por intermédio de uma Comissão específica designada pela 

Direção –Geral. 

 
2.8 ACESSO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS E/OU MOBILIDADE 

REDUZIDA 

O acesso a pessoas com necessidades específicas será garantido de acordo com o 

que dispõe o Regulamento da Organização Didática da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, Anexo I da Portaria nº 1.316, de 28/11/ 2011 no que é contemplado pelo artigo 

3º, artigo 4º, parágrafo 1º e 2º, artigo 17, parágrafo único, e artigo 67, parágrafo 1º e 2º. 

Em consonância com os princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 

9.394/96, a pessoa com necessidades especiais terá a igualdade de condições para o 

acesso e permanência no Ifes – campus de Alegre, assegurado o atendimento educacional 

especializado de forma gratuita, comprovada a necessidade através da identificação e 

caracterização descrita em laudo médico, apresentada ao Núcleo de Atendimento a 

Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE. 

O Regulamento da Organização Didática da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio do Ifes – campus de Alegre (2012), em sintonia com o disposto na Resolução CEB nº 

04, de 02 de outubro de 2009 considera pessoas com necessidades específicas os alunos 
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com deficiência provisória ou permanente, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades e ou superdotação. 

Para garantia do acesso da pessoa com necessidades específicas aos cursos 

técnicos integrados ao ensino médio e superiores do Campus de Alegre, será oportunizado 

ao candidato o serviço de adaptação dos instrumentos de avaliação e o apoio necessário, 

levando-se em conta, inclusive, o tempo adicional para a realização das provas de ingresso, 

uma vez comprovada a necessidade específica do candidato. 

Ao educando com necessidades educacionais específicas será assegurado o direito 

à permanência nos cursos ofertados pelo campus de Alegre, por meio de ações que 

consolidem a eliminação de barreiras físicas, de comunicação e de informação que o 

impeçam de participar efetivamente do processo de socialização e de ensino do qual faça 

parte. 

As políticas de assistência estudantil do Ifes – campus de Alegre, por intermédio de 

seus programas, estarão disponíveis ao que couber a necessidade específica do educado, 

especialmente o Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas – 

NAPNE, que tem por finalidade viabilizar as condições para o acesso, permanência e saída 

com êxito em seus cursos. 

 
3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 
 

3.1 ESTRUTURA CURRICULAR 

O Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio apresenta uma 

proposta de integração entre a Educação Profissional e o Ensino Médio, articulando a 

formação geral com os conhecimentos específicos da área técnica, de modo que 

desenvolva os atributos intelectuais dos alunos para saber lidar com a complexidade do 

mundo do trabalho e estar preparado para a vida. Totaliza 3.710 horas distribuídas em 2.186 

horas para a Base Nacional Comum, 1.203 horas para o Núcleo Profissional, 221 horas para 

o Núcleo Diversificado e 100 horas para o Estágio Curricular Obrigatório.  

3.2 MATRIZ CURRICULAR 

A estrutura curricular do Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio 

está organizada por Componentes Curriculares de forma a proporcionar o trabalho coletivo e 

interdisciplinar, a organização e a dinamização dos processos de ensino-aprendizagem 

visando à formação integral do cidadão e o desenvolvimento das competências objetivadas 

pelo Curso. 

Os conteúdos foram organizados em três grupos: 
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• Núcleo Profissional: composto por componentes curriculares que tratam da forma-

ção profissional do Técnico em Agroindústria, visando propiciar aos alunos o desenvolvimen-

to das competências necessárias ao exercício profissional. 

• Núcleo Diversificado: composto por componentes curriculares que permitem esta-

belecer relações entre o Ensino Médio e o mundo do trabalho, articulado com o conheci-

mento científico. 

• Base Comum Nacional, composta pelas áreas de: Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias, visando possibilitar ao aluno uma base consistente para que ele compre-

enda o mundo, a influência de suas ações e da sociedade e exercite a cidadania. 

Os conteúdos referentes à História e Cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 

brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, de acordo com a Lei nº 

11.645/2008. 

O campus de Alegre ofertará os seguintes como Componentes Curriculares 

Optativos as disciplinas de Libras e Língua Estrangeira (Espanhol). 

A organização da Estrutura Curricular segue os seguintes critérios: 

• Identificação do perfil de conclusão do Técnico em Agroindústria; 

• Identificação das competências correspondentes, tendo como parâmetro os Refe-

renciais Curriculares do Técnico em Agroindústria de Nível Médio; 

•  Identificação das competências correspondentes tendo como parâmetro o Catá-

logo Nacional de Cursos Técnicos – Técnico em Agroindústria; 

• O ajustamento da carga horária, harmonizada com a legislação vigente indispen-

sável à formação técnica-cidadã. 
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO 

ENSINO MÉDIO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS DE ALEGRE 
Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio 

Carga Horária Dimensionada: 38 semanas 
Duração de Aula: 50 minutos 

 COMPONENTES CURRICULARES 1ª 2ª 3ª 
CARGA 

HORÁRIA 
ANUAL 

N
ú

cl
eo

 P
ro

fi
ss

io
n

al
 Princípios de Tecnologia de Alimentos  3 - - 95 

Higiene e Legislação de Alimentos  3 - - 95 
Análise Química de Alimentos  3 - - 95 
Instalações e Equipamentos Agroindustriais  2 - - 63 
Microbiologia de Alimentos  - 4 - 127 
Nutrição e Análise Sensorial  - 4 - 127 
Tecnologia de Produtos de Origem Animal  - 3 6 285 
Tecnologia de Bebidas  - - 3 95 
Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal - 4 3 221 

 Total Núcleo Profissional 11 15 12 1.203 

N
ú

cl
eo

 
D

iv
er

si
fi

ca
d

o
 

Gestão I - 3 - 95 
Gestão II - - 2 63 
Segurança do Trabalho - - 2 63 

Total Núcleo Diversificado - 3 4 221 

B
as

e 
N

ac
io

n
al

 C
o

m
u

m
 

Língua Portuguesa 4 3 3 317 
Matemática 4 3 3 317 
Física 2 2 2 190 
Química 2 2 2 190 
Biologia 2 2 2 190 
História 2 2 2 190 
Geografia 2 2 2 190 
Educação Física 2 2 2 190 
Sociologia 1 1 1 95 
Filosofia 1 1 1 95 
Língua Estrangeira (Inglês) 2 2 2 190 
Artes 1 - - 32 

Total Base Nacional Comum 25 22 22 2.186 
Total aulas/semana (Base Comum + N. Diversificado) 24 25 26 2.407 

Total Geral aulas/semana 36 40 38 - 
Carga Horária Anual por Série 1.140 1.266 1.204 - 

Total da Etapa Escolar no Curso - - - 3.610 
Número Total de Disciplinas por Ano/Série 16 16 16 - 

Estágio Obrigatório - - - 100 
Carga Horária Total do Curso  

(Etapa Escolar + Estágio Obrigatório) - - - 3.710 

 
Componentes Optativos – Extra Curriculares 

Libras  - - 2 63 
Espanhol - - 2 63 

Obs: * Os conteúdos referentes a História e Cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. (Lei nº 11.645/2008). 
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3.2.1 COMPONENTES CURRICULARES, BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

3.2.1.1 COMPONENTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL 
Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA  INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
Unidade Curricular: Princípios de Tecnologia de Alimentos 
Professor:  

Série/turma: 1ª Carga Horária: 95 h = 114 aulas 

Objetivo geral:  

Proporcionar ao aluno o conhecimento das características teóricas e práticas das materias primas vegetais e 
animais, bem como o processamento adequado de cada produto, para garantia da qualidade do produto e de 
segurança no trabalho com equipamentos.  

Objetivos específicos:  

- Identificar os tipos de materia prima e sua procedência, os tipos de indústria de alimentos e fases de 
processamento dos alimentos. 
- Definir o melhor método de colheita das materias primas vegetal e suas principais características. 
- Planejar e orientar o uso de tecnologia para o processamento de frutas e hortaliças. 
- Reconhecer as materias primas animal, tais como os corte de carne e o leite para consumo, bem como 
planejar seu processamento. 
- Conhecer os elementos climáticos que influenciam as materias primas usadas na indústria. 
- Conhecer as leis de segurança no trabalho. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Agroindústria: histórico, conceitos e contextualização. Importância e evolução da Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Caracterização e classificação das matérias-primas de origem animal e vegetal. Noções de fisiologia 
animal e vegetal. Matérias-primas de origem animal e vegetal: obtenção, seleção, classificação, 
armazenamento, transporte, derivados comerciais e resíduos. Princípios e métodos de conservação de 
alimentos. Embalagens para alimentos. Segurança no trabalho. 

CONTEÚDOS 

CONTEÚDO 
 

CARGA 
HORÁRIA 

Agroindústria: 
• Histórico e conceitos 
• Características e importância 
• Agroindústrias locais e regionais: atividades desenvolvidas 

10 

Tecnologia de Alimentos: 
• Conceitos, importância e evolução da Ciência e Tecnologia de Alimentos 
• Tendências em tecnologia de alimentos: produção sustentável, biotecnologia, alimentos 
funcionais, alimentos diet e light, orgânicos, dentre outros 

10 

Matérias-primas de origem vegetal: 
• Definições de frutos e hortaliças,  
• Classificação e noções de fisiologia vegetal, 
• Ciclo de desenvolvimento 
• Métodos de colheita, seleção, classificação, armazenamento e transporte. 
• Matéria prima de qualidade para o processamento de produtos de qualidade. 
Matérias primas de origem animal: 
• Definições de carne e leite. 
• Importância econômica, consumo, importação e exportação. 
• Cadeia de produção da carne e do leite. 
• Formas de obtenção de um produto de qualidade. 
• Métodos de conservação. 
• Derivados comerciais e resíduos 

40 

Métodos de conservação de alimentos: 
• Introdução à microbiologia dos alimentos: fatores relacionados ao crescimento microbiano 
• Consequências da má conservação dos alimentos 
• Conservação pelo calor: branqueamento, pasteurização, esterilização, apertização. 

46 
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• Conservação pelo frio: refrigeração e congelamento 
• Desidratação/Liofilização 
• Concentração 
• Salga 
• Fermentação 
• Defumação 
• Adição de substâncias químicas 
• Métodos combinados 
• Novas tecnologias na conservação de alimentos 
Embalagens para alimentos: 
• Tipos de materiais de embalagens 
• Embalagens com atmosfera modificada e controlada 
• Embalagens ativas e inteligentes 

4 

Segurança no Trabalho: 
• Legislação (CLT, Pública) 
• Acidente do trabalho: Conceitos: Prevencionista e Legal. Classificação dos acidentes do 
trabalho: acidente pessoal, impessoal, quase acidente. Causas de acidente do trabalho. Medidas 
Preventivas: Equipamento de Proteção Coletiva e Equipamentos de Proteção Individual. Agentes 
ambientais; Riscos ambientais.  
 

4 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
Aulas expositivas e dialogadas; vídeos instrutivos; apresentação de trabalhos, desenvolvimento de 
exercícios em grupo ou individualmente; aula prática; pesquisas na biblioteca e internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 
Multimídia, quadro branco, laboratório de processamento de vegetais e de carne, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Critérios 

      Participação, domínio de 
técnicas, capacidade de questionar 
situações, conhecimento dos 
conteúdos. 

Instrumentos 
• Avaliações individuais 
• Apresentação de trabalho escrito e apresentação de seminário. 
• Exercício de fixação, estudo dirigido, pesquisa bibliográfica, 

relatórios.  

  
Bibliografia básica 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Tecnologia de 
Alimentos José Evangelista 2a São Paulo Atheneu 2008 

Pós-colheita de frutas 
e hortaliças: fisiologia 
e manuseio. 

CHITARRA, M.I.F.; 
CHITARRA, A.B. 2 Lavras UFLA 2005 

Matérias-primas dos 
alimentos. LIMA, U.A.  São Paulo Blucher 2010 

Tecnologia de 
alimentos: princípios e 
aplicações. 

GAVA, A.J.; SILVA, 
C.A.B.; FRIAS, 

J.R.G. 
 São Paulo Nobel 2009 

Manual de Controle-
higiênico sanitário em 
alimentos. 

Eneo  Alves da Silva 
Junior  São Paulo Varela 1995 

Fundamentos de 
ciência e tecnologia 
de alimentos 

Marília Oetterer, 
Marisa Aparecida B. 

Regitano-d’Arce, 
Marta Helena F. 

Spoto. 

 São Paulo Manole 2006 

Bibliografia complementar 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Tecnologia do 
Processamento de 
Alimentos. 

FELLOWS, P.J. 2 Porto Alegre Artmed 2006 

Princípios da Altanir Jaime Gava 7a São Paulo Nobel 1988 
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Tecnologia de 
Alimentos 
Apostila de carne Roberto de Oliveira 

Roça  Botucatu UNESP  

Tecnologia do leite 
 M.L. Arruda Behmer  São Paulo Nobel  

Cadeia produtiva da 
carne bovina 
(Agronegócios ; v. 8) 

Antônio Márcio 
Buainain e  Mário 

Otávio Batalha 
 São Paulo Varela 1995 

 
 
Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
Unidade Curricular: Higiene e Legislação de Alimentos 

Professor:  

Série/turma: 1ª  Carga Horária: 95 h = 114 aulas 

 Objetivo geral: Motivar o aluno a desenvolver uma visão integrada do controle de qualidade e da higiene na 
produção alimentícia, compreendendo a importância da sua implementação para a garantia da segurança dos 
alimentos. 

 Objetivos específicos: identificar e utilizar os princípios e métodos de higienização na indústria de alimentos 
e compreender a importância das Boas Práticas de Fabricação 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
EMENTA 

Tratamento e qualidade de água. Princípios de Higiene Industrial. Boas Práticas de Fabricação (BPF).  
Conhecer a legislação vigente para garantia da segurança de alimentos e bebidas. Identificar as principais 
portarias, resoluções, leis, decretos-leis e instruções normativas relacionadas às indústrias alimentícias. Avaliar 
a importância da legislação quanto aos aspectos sócios econômicos. Aplicação da legislação e seus 
respectivos Órgãos Oficiais. Normatização na utilização de ferramentas de controle e gestão oficiais. Aspectos 
vigentes e discussão da legislação no meio industrial alimentício. Discussões programadas em âmbito 
agroindustrial. 
CONTEÚDOS 

 CONTEÚDO CARGA 
HORÁRIA 

 Higienização: 
• Limpeza. 
• Desinfecção/sanitização. 
• Características das superfícies a serem higienizadas. 
• Características dos resíduos de alimentos. 
• Propriedades dos agentes químicos. 

21 

 Tratamento e qualidade da água. 9 
 Aspectos gerais de Boas Práticas de Fabricação: 
• Planejamento das edificações: localização, instalações, aspectos físicos, layout, fluxo de 
processo, equipamentos, móveis e utensílios. 

6 

 Higiene das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. 9 
 Higiene e saúde dos manipuladores: 
• Higiene e hábito pessoal. 
• EPI (equipamentos de proteção individual). 
• Controle de saúde. 
• Treinamento e capacitação. 

6 

 Higiene dos alimentos: 
• Seleção de matérias-primas e ingredientes. 
• Higiene no processo de fabricação. 
• Conservação das matérias-primas, ingredientes e produto acabado. 
• Transporte de matérias-primas, ingredientes e produtos acabados. 
• Gestão da qualidade dos alimentos. 

9 

 
 Fiscalização de alimentos: distribuição das competências. 13 
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• Aspectos gerais da vigilância sanitária no Brasil. 
• Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
• Órgão de fiscalização estadual (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF). 
• Órgão de fiscalização municipal (Vigilância Sanitária Municipal). 

 Legislação na indústria de alimentos: 
• Importância da legislação de alimentos. 
• Legislação higiênico-sanitária. 

7 

 RIISPOA - Regulamento Industrial de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal. 
• Conceitos Preliminares. Higienização. Classificação e Funcionamento dos Estabelecimentos. 

Registro e Relacionamento dos Estabelecimentos.  
12 

 RIISPOA  - Carnes e Derivados. Leite e Derivados. Conservantes. Embalagens e Rotulagens. 
Exames Laboratoriais. Infrações e Penalidades.  16 

 Análise de Portarias no 1428, no 326,  RDC no 275. Normatização da Qualidade e Produtividade 
Industrial: APPCC, PPHO, POPs e BPF 6 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
Aulas expositivas e dialogadas; vídeos instrutivos; desenvolvimento de exercícios em grupo ou 
individualmente; visita técnica; pesquisas na biblioteca e internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 
Multimídia, quadro branco, filmes, material de apoio (apostilas disponíveis na Rede e-Tec Brasil MEC, 
livros, cartilhas). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Critérios 

      Participação, domínio de 
técnicas, capacidade de 
questionar situações, apreensão 
dos conteúdos. 

Instrumentos 
• Avaliações escritas. 
• Relatório de visita técnica. 
• Resolução de problemas (estudo de caso), exercícios, pesquisa 

bibliográfica. 

   
Bibliografia básica 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
 Higiene e vigilância 
sanitária de alimentos 

GERMANO, P.M.L.; 
GERMANO, M.I.S.  Barueri Manole 2011 

 Higienização da 
agroindústria de 
alimentos 

MENDONÇA, R.C.S.; 
BIANCHINI, M.G.A.; 

ARAÚJO. 
 Brasília LK 2010 

 Microbiologia de 
Alimentos. JAY, J.M. 6 Porto Alegre Artmed 2005 

 Legislação de Alimentos 
de Origem Animal Bressan, M., C. 1º  Lavras UFLA/FAEPE 2002 

 Regulamento da 
Inspeção Industrial e 
Sanitária de produtos 
de origem Animal.- 
RIISPOA 

Ministério da 
Agricultura e 
Abastecimento 

1º  Brasilia SDA/DIPOA 1997 

  
Bibliografia Complementar 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
 Higienização na 
indústria de alimentos. Andrade, N.J.; Pinto, 

C.L.O.  Viçosa 
Centro de 
Produções 
Técnicas 

2008 

 Tecnologia de 
alimentos: princípios e 
aplicações. 

Gava, A.J.; Silva, 
C.A.B.; Frias, J.R.G.  São Paulo Nobel 2009 

 Higiene na indústria de 
alimentos*. 

Silva, G.; Dutra, 
P.R.S.; Cadima, I.M.  Recife EDUFRPE 2010 

 Programa Boas 
Práticas de 
Fabricação*. 

Silveira, A.V.M.; Dutra, 
P.R.S.  Recife EDUFRPE 2012 
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 Programa de Análise de 
Perigos e Pontos 
Críticos de Controle*. 

Silveira, A.V.M.; Dutra, 
P.R.S.  Recife EDUFRPE 2012 

Legislação de Alimentos 
de Origem Animal Bressan, M., C. 1º  Lavras UFLA/FAEPE 2002 

Regulamento da 
Inspeção Industrial e 
Sanitária de produtos 
de origem Animal.- 
RIISPOA 

Ministério da 
Agricultura e 
Abastecimento 

1º  Brasilia SDA/DIPOA 1997 

 

CURSO: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA  INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
Unidade Curricular: Análise Química de Alimentos  
Professor:  
Série/turma: 1ª Carga Horária: 95 h = 114 aulas 

Objetivo geral: Caracterização molecular dos componentes alimentares e seu envolvimento em reações 
químicas durante o processamento de alimentos. Caracterização das propriedades nutricionais e funcionais 
dos componentes moleculares dos alimentos. Entender e montar uma tabela nutricional. Conhecer aspectos de 
nutrição e metabolismo. 

Objetivos específicos: possibilitar ao aluno conhecer e compreender os compostos formadores dos 
alimentos, assim relacionar com a composição dos tecidos vegetais e animais usados como alimentos. 
Conhecer nomenclaturas e designações dos nutrientes. Compreender as características das matérias-primas 
baseada nos nutrientes. Avaliar as funções e importâncias das enzimas. Aprender sobre as alterações ou 
funções dos nutrientes nos alimentos. Reações e deteriorações carboidratos, lipídios e proteínas. Identificar os 
fatores que afetam a qualidade dos alimentos baseado nos nutrientes. Aprender a montar uma tabela 
nutricional. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Água. Atividade de água, isoterma de sorção. Carboidratos. Nomenclatura e classificação dos carboidratos. 
Reações de carboidratos. Proteínas. Aminoácidos. Lipídeos. Alterações químicas de lipídeos. Escurecimento 
enzimático e não enzimático em alimentos. Vitaminas e minerais. Alimentos funcionais. Tabela nutricional. 
Nutrição e metabolismo. 
CONTEÚDOS 

CONTEÚDO CARGA HORÁRIA 
Água: 
• Importância da água na composição dos alimentos; 
• Estrutura da biomolécula de água. 
• Tipos de água constituintes do alimento; 
• Atividade de água e deterioração dos alimentos; 
• Aula prática: % de umidade versus atividade de água; 
• Estudo dirigido e Avaliação. 

19 

Carboidratos: 
•        Conceitos, importância e nomenclatura; 
•        Estrutura da biomolécula de carboidratos. 
• Monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos; 
• Funções dos principais carboidratos; 
• Reações e funções dos carboidratos nos alimentos; 
• Estudo dirigido e Avaliação. 

19 

Aminoácidos e Proteínas: 
• Conceitos e importância; 
• Os aminoácidos e suas características físico-químicas; 
• Estrutura da biomolécula de proteínas; 
• Ligação peptídica; 
• Tipos e classificação das proteínas; 
• Enzimas e suas aplicações; 
• Aula prática – Quantificação de proteína bruta nos alimentos 
• Estudo dirigido e Avaliação. 

19 
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Lipídeos: 
• Conceitos e importância; 
• Estrutura da biomolécula de lipídeos; 
• Tipos de lipídios; 
• Ácidos graxos – conceito, tipos e nomenclatura; 
• Óleos e Gorduras 
• Aula prática – Determinação de extrato etério nos alimentos. 
• Estudo dirigido e Avaliação. 

 
 

19 

Cinzas e Fibras: 
• Conceitos e importância; 
• Aula prática – Determinação de cinzas e fibras nos alimentos. 
• Estudo dirigido e Avaliação. 

19 

Tabela nutricional: 
• Conceito e regras; 
• Cálculo dos nutrientes; 
• Montagem tabela nutricional; 
• Trabalho. 

19 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
Aulas expositivas e dialogadas; desenvolvimento de exercícios em grupo ou individualmente; aula prática;  
pesquisas na biblioteca e internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 
Multimídia, quadro branco, laboratório de processamento de alimentos, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Critérios 

Participação, domínio de técnicas, 
capacidade de questionar situações, 
apreensão dos conteúdos. 

Instrumentos 
• Avaliações escritas; 
• Trabalho escrito e apresentação de seminário;  
• Estudo dirigido, pesquisa bibliográfica, relatório. 

  
Bibliografia básica 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Química dos alimentos 
de 
Fenemma. 

SRINIVAVASAN, D., 
PARKIN, K.L., FENEMMA, 

O.R. 
4 Porto Alegre Artmed 2010 

Química de alimentos:
teoria e prática. ARAÚJO, J.M.A. 2 Viçosa UFV 2011 

Química do 
processamento de 
alimentos. 
 

BOBBIO, P. A.; BOBBIO, 
F.O. 3 São Paulo Varela  2001 

 

Bibliografia complementar 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Princípios de 
bioquímica. 

LEHNINGER, A.L.; 
NELSON, D.L.; 
COX, M.M. 

4 São Paulo Sarvier, 2006 

Tecnologia do 
Processamento de 
Alimentos. 

FELLOWS, P.J. 2 Porto Alegre Artmed 2006 

Química de 
alimentos*. 

VASCONCELOS, 
M.A.S.; MELO 
FILHO, A.B. 

 Recife EDUFRPE 2010 

 Química do 
processamento de 
alimentos. 

BOBBIO, P A; 
BOBBIO, F. O. 

 
 São Paulo Varela 1999 
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Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
Unidade Curricular: Instalações e equipamentos agroindustriais 
Professor:  
Série/turma: 1ª  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas 
Objetivo geral:  
 

Proporcionar ao aluno condições de planejar, orientar e acompanhar as construções de instalações 
agroindustriais em conformidade com a legislação pertinente. 
 

Objetivos específicos:  
- Aplicar legislação pertinente; 
- Reconhecer os tipos de instalações e suas respectivas planta baixa; 
- Estudar conceitos e aspectos de construção e instalações agroindustriais; 
- Definir detalhes de construção e instalação;  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

EMENTA  
Legislação pertinente para construção de agroindústria; Tipos de instalações agroindustriais e seus 
fluxogramas; Equipamentos utilizados nas agroindústrias. Execução de layouts de instalações agroindustriais. 
CONTEÚDOS 

CONTEÚDO  CARGA HORÁRIA 
• Agroindústria: definições, legislação, tipos de instalações; 15 

• Características construtivas de piso, paredes, teto, janelas e portas de 
instalações agroindustriais; 

23 

• Perfis e Layouts de diversas instalações agroindustriais, tais como: Abatedoura 
de peixe, Doce em barra, Leite e derivados, Carnes e derivados, Cachaça, Mel e 
Panificação. 

23 

• Fluxogramas, instalações e equipamentos de indústrias de alimentos. 15 
  
MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Serão ministradas aulas expositivas e dialogadas e visitas técnicas as agroindústrias de Carne e ao Laticínio 
do Campus de Alegre. Os estudantes desenvolveram atividades em grupos ou individualmente em pesquisa e 
estudo dirigido. 
RECURSOS METODOLÓGICOS 

Sala de aula equipada com quadro branco, pincéis e apagador. Equipamento de projeção (data-show). 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, capacidade de 
questionar situações, apreensão das informações 
passadas em sala de aula. 

Instrumentos 
Avaliação escrita, estudo dirigido, seminário, 
exercícios 

  

Bibliografia Básica 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Perfis Agroindustriais 
(Série APACO) Gilson Giombelli  

 Brasília. Ministério do 
Desenvolvimento 
Agrário. 

 2007 

Projetos de 
Empreendimentos 
Agroindustriais - Produtos 
de Origem Vegetal. 

Carlos Arthur 
Barbosa da Silva e 
Aline Regina 
Fernandes 

 1a  Viçosa UFV 2003 

Tecnologia do 
Processamento de 
Alimentos. 

P.J. Fellows  2 a  Porto Alegre Artmed 2006 

Tecnologia de Alimentos, V. 
1 J. A. Ordonez  1 a  Porto Alegre Artmed 2005 
 

Bibliografia Complementar 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Equipamentos Industriais e 
de Processos Macintyre, A. J.   Rio de Janeiro  2000 

Apostila Infraestrutura Maria Cristina J.   Alegre  Ifes – Campus de 2009 
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Rural II. Módulo: 
Construção Rural 

Dardengo Alegre. 

      
 
 
Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
Unidade Curricular: Microbiologia de Alimentos 
Professor:  
Série/Turma: 2ª Carga Horária: 127 h = 152 aulas 

Objetivo geral: Conhecer os microrganismos de importância para a área de alimentos e suas características, 
compreendendo os prejuízos ou benefícios que os mesmos podem causar. 

Objetivos específicos: Conhecer os conceitos de Microbiologia e Microbiologia de Alimentos, bem como os 
fatos históricos que levaram ao desenvolvimento destes ramos da Biologia; conhecer os microrganismos de 
importância para os alimentos, os prejuízos ou benefícios que causam, suas características estruturais e 
fisiológicas e as fontes de contaminação dos alimentos; compreender o crescimento microbiano e os fatores 
que interferem no mesmo; saber quais técnicas de controle microbiano estão disponíveis para utilização e 
compreende-lás; conhecer as técnicas de análises microbiológicas de alimentos e as legislações brasileiras 
vigentes. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

EMENTA: Introdução à Microbiologia; Histórico da Microbiologia e classificação dos microrganismos; 
anatomia funcional das células procarióticas e eucarióticas; introdução ao estudo de vírus e protozoários; 
nutrição e metabolismo microbiano; crescimento microbiano; controle de microrganismos; genética de 
microrganismos; introdução à microbiologia de alimentos; fontes de contaminação de alimentos; 
microrganismos de importância na área de alimentos; fatores intrínsecos e extrínsecos; microrganismos 
indicadores; Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs); Deterioração Microbiológica de Alimentos; Controle 
de Microrganismos em Alimentos; Microrganismos Benéficos; Amostragem; Controle de qualidade 
microbiológica na indústria de alimentos; Análises microbiológicas de alimentos; Legislação microbiológica de 
alimentos. 

CONTEÚDOS 

CONTEÚDO 
CARGA 

HORÁRIA 
Introdução à microbiologia 

• Conceitos fundamentais 
• Importância dos Microrganismos 
• Distribuição dos microrganismos 

8 

Histórico da microbiologia e classificação dos microrganismos 4 
Anatomia funcional de microrganismos 

• Bactérias 
• Fungos filamentosos 
• Leveduras  

10 

Introdução ao estudo de vírus e protozoários 6 
Nutrição e metabolismo microbiano 8 
Crescimento microbiano 

• Bactérias 
• Fungos Filamentosos 
• Leveduras 

6 

Controle microbiano 
• Conceitos fundamentais 
• Métodos físicos de controle 
• Métodos químicos de controle 

8 

Genética de microrganismos 6 
Introdução à Microbiologia de Alimentos 4 
Fontes de contaminação de alimentos 6 
Microrganismos de importância na área de alimentos 
• Patogênicos 

4 
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• Deteriorantes 
• Benéficos 
Fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam o crescimento de microrganismos em alimen-
tos 

6 

Microrganismos indicadores 4 
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) 8 
Deterioração Microbiológica dos alimentos 6 
Controle de microrganismos em alimentos 8 
Microrganismos benéficos e alimentos fermentados 4 
Conhecendo o laboratório de microbiologia 

• Normas de segurança 
• Equipamentos e utensílios 
• Procedimentos iniciais de aulas práticas 

3 

Conhecendo os microrganismos através do microscópio 3 
Meios de cultura 

• Definição 
• Tipos 
• Usos 
• Preparo 

4 

Microrganismos presentes no corpo humano e em superfícies 4 
Métodos físicos e químicos de controle microbiano 4 
Passos iniciais das análises microbiológicas 

• Coleta 
• Transporte 
• Diluição de amostras 

2 

Técnicas de contagem de microrganismos em placas: plaqueamento em superfície e pla-
queamento em profundidade 

• Microrganismos aeróbios mesófilos e aeróbios psicrotróficos 

• Staphylococcus spp. 
• Fungos filamentosos e leveduras 

16 

Técnica do Número Mais Provável (NMP) para determinação de coliformes em água e ali-
mentos 

• Identificação de Escherichia coli 
10 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
Serão ministradas aulas expositivas dialogadas e aulas demonstrativas. Os estudantes desenvolverão 
atividades em grupos ou individualmente em trabalhos, seminários, avaliações, estudos dirigidos e análises 
laboratoriais. 
RECURSOS METODOLÓGICOS 

Sala de aula equipada com quadro branco, pincéis e apagador. Equipamento de projeção (data-show). 
Laboratório de informática para pesquisa. Laboratório de microbiologia. Livros disponíveis na biblioteca. 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
• Duas avaliações por 

semestre; 
• Dois trabalhos em grupo por 

semestre. 

Instrumentos 
Primeiro Semestre: 

• Relatório de aulas práticas  
• Provas (2)  
• Seminário  

Segundo Semestre 
• Relatório de aulas práticas  
• Provas (2) 
• Seminário  
 

  
Bibliografia Básica 

Microbiologia: 
Conceitos e 
Aplicações 

TORTORA, G.J. 
et al. 8a São Paulo Artmed 2005 

Microbiologia 
dos Alimentos 

FRANO, B.D.G 
de M. 2a São Paulo Atheneu 2003 

Manual de SILVA, N. da et  São Paulo Varela 2001 
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Métodos de 
Análise 
Microbiológic
a de 
Alimentos 

al. 

Microbiologia: 
Conceitos e 
Aplicações 

TORTORA, G.J. 
et al. 8a São Paulo Artmed 2005 

 
Bibliografia Complementar 
Título/Perió

dico 
Autor Ed. Local Editora Ano 

Microbiologia 
de Alimentos JAY, J.M.  Porto Alegre Artmed 2005 

Microbiologia: 
Conceitos e 
Aplicações – 
vols. 1 e 2 

PELCZAR Jr., 
M.J. 

2a  Makron 1996 

Microbiologia 
da Segurança 
Alimentar 

FORSYTHE, 
S.J. 

2a Porto Alegre Artmed 2013 

 
CURSO: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA  INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
Unidade Curricular: Nutrição e Análise Sensorial  
Professor:  
Série/turma: 2ª Carga Horária: 127 h = 152 aulas 

Objetivo geral:  
- Conhecer principais grupos e funções dos nutrientes presentes nos alimentos no organismo.  - Conhecer os 
princípios e técnicas para realização de uma análise sensorial dos alimentos. 
Objetivos específicos: 
- Orientação sobre uma dieta balanceada e saudável; Melhoria dos hábitos alimentares; Discutir sobre 
principais doenças e distúrbios provocados por uma dieta desequilibrada nos adolescentes. Identificar a 
aplicação e importância dos métodos de análises sensoriais para a agroindústria. Diferenciar métodos 
discriminativos, descritivos e afetivos em análise sensorial de alimentos; Aplicar e interpretar os principais 
métodos de análise sensorial de alimentos; Desenvolver relatórios científicos relacionados às aulas práticas de 
análise de alimentos.   
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
EMENTA: Noções gerais sobre alimentação e nutrição; Classificação e funções dos nutrientes presentes nos 
alimentos para o organismo; Benefícios dos alimentos funcionais para o organismo; Orientações sobre uma 
dieta e estilo de vida saudável; Principais doenças e distúrbios provocados pela má alimentação no público 
adolescente; Princípios da análise sensorial; Percepção sensorial; Medidas sensoriais; Testes usados para 
análise sensorial; Seleção de provadores.     
CONTEÚDOS 

CONTEÚDO CARGA 
HORÁRIA 

 
- Conceitos básicos de alimentação e nutrição: leis da alimentação. 

 
14 

- Classificação e funções dos nutrientes presentes nos alimentos. 14 
- Princípios de uma alimentação saudável: guias alimentares.  14 
- Alimentos funcionais. 14 

-  Histórico e aplicação da análise sensorial na agroindústria 14 

- Princípios da anatomia e fisiologia sensorial:  Visão, Olfato, Gustação, Audição e Tato; 
Gostos primários 

10 

- Demonstração Métodos discriminativos 11 
- Demonstração Métodos afetivos 12 
- Demonstração Métodos descritivos 12 
Aplicações da análise sensorial: café, vinho, cerveja, azeite, chocolate, etc. 37 
MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
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Serão ministradas aulas expositivas e dialogadas e aulas práticas. Os estudantes desenvolveram 
atividades em grupos ou individualmente em pesquisa, análise laboratorial, estudo dirigido e relatórios 
científicos (pesquisas na biblioteca e internet). 

RECURSOS METODOLÓGICOS 
 
Sala de aula equipada com quadro branco, pincéis e apagador e projetor multimídia. Laboratório de informática 
para pesquisa na internet. Biblioteca. Laboratório de Análise Sensorial. Aulas práticas empregando amostras de 
alimentos.   
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, 
capacidade de questionar situações, 
apreensão das informações passadas 
em sala de aula. 

Instrumentos 
Avaliação escrita individual, relatório científico de aulas 
experimentais, seminário em grupo, estudos dirigidos, 
projeto de pesquisa. 

  
Bibliografia Básica 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Alimentos, 
Nutrição e 
Dietoterapia 

MAHAN, 
L.K.; 

ESCOTT-
STUMP, S. 
KRAUSE 

 
11 

 
SÃO PAULO 

 
ROCA 

 
2005 

Nutrição Básica e 
Metabolismo 

 

COSTA, 
N.M.B.; 

PELUZIO, 
M.C.G. 

  
VIÇOSA 

 
UFV 

 
2008 

Análise Sensorial - 
Estudos com 
Consumidores 

Valéria Paula 
Rodrigues 
Minim 

3ª Viçosa - MG UFV 2013 

 
Bibliografia Complementar 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Análise Sensorial Silvia Deboni 
Dutcosky 

4a Prado Velho, 
Curitiba - PR 

Champagnat - Pucpress 2013 

Análises físico-
químicas de 
alimentos. 

José Carlos 
Gomes; 
Gustavo 
Fonseca 
Oliveira. 

1a 

Viçosa - MG UFV 2011 

Análise de 
alimentos : métodos 
químicos e 
biológicos. 

Dirceu Jorge 
Silva; 
Augusto 
César de 
Queiroz. 

3a Viçosa - MG UFV 

2002 

 

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA  INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
Unidade Curricular: Tecnologia de Produtos de Origem Animal 
Professor:  
Série/turma: 2ª  Carga Horária: 95 h = 114 aulas 
Objetivo geral: Desenvolver uma visão geral sobre os aspectos conceituais, técnicos, nutricionais e de 
qualidade dos produtos de origem animal. 
Objetivos específicos:  

• Conhecer as principais tecnologias empregadas para processamento e conservação de produtos de 
origem animal. 

• Aplicar os processos de obtenção higiênica de matérias-primas de origem animal. 
• Interpretar a legislação vigente sobre produtos de origem animal. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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EMENTA: Importância econômica e nutricional de carnes. Composição química, estrutura morfológica, reações 
bioquímicas e conservação das matérias-primas. Obtenção higiênica das matérias-primas. Especificações e 
padrões de identidade e qualidade de matérias-primas e derivados. Regulamentação para produção e 
comercialização. Tecnologias de processamento e conservação de carnes e seus respectivos derivados. 
CONTEÚDOS 

CONTEÚDO CARGA HORÁRIA 
      Ciência e tecnologia da carne: 

• Importância econômica e cadeia da carne. 3 

• Composição química da carne. 3 

• Estrutura e organização muscular. 3 

• Modificações post-mortem. 7 

• Propriedades da carne. 3 

• Condições e etapas do abate de bovinos, suínos e aves. 
 

7 

• Principais métodos de conservação de carnes (salga, cura, 
defumação, refrigeração e congelamento). 

24 

• Aspectos básicos de microbiologia da carne. 3 

• Limpeza e sanitização em indústrias cárneas. 3 

• Processamento de carnes: embutidos, defumados, produtos 
reestruturados, produtos fermentados e produtos emulsionados. 40 

• Aditivos: conceito, classificação, normas regulamentares, origem, 
funções e emprego. 7 

• Embalagens: conceito, importância, tipos, tecnologia. 3 

• Opções para tratamento/aproveitamento de resíduos provenientes  de 
indústrias cárneas. 5 

• Legislação pertinente. 3 

Total: 114 aulas 
MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
Aulas expositivas dialogadas, apresentação de trabalhos e seminários em grupo, vídeos instrutivos, aulas 
práticas no laboratório, exercícios de fixação, pesquisas na biblioteca e internet. 
RECURSOS METODOLÓGICOS 
Multimídia, laboratório de processamento de carnes, quadro branco, filmes, apostilas, livros, artigos científicos. 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Critérios 
Participação, domínio de técnicas, capacidade 
de questionar situações, capacidade de aplicar 
os conceitos e técnicas transmitidas na 
disciplina. 

Instrumentos 
• Avaliação escrita individual; 
• Exercícios de fixação em grupo; 
• Apresentação de trabalhos e/ou seminários em grupo; 
• Exercícios sobre as aulas práticas; 
• Atitudinal. 

  
Bibliografia Básica 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Tecnologia de 
alimentos – 
alimentos de 

Origem Animal 

ORDÓÑEZ, J. A.  Porto Alegre Artmed 2005 

Ciência e qualidade 
da Carne. 

 
 

GOMIDE, L. A. M.; 
RAMOS, E. M.; 
FONTES, P.R. 

 Viçosa UFV 2013 

Tecnologia de 
carnes e 

BRESSAN, M.C.  Lavras UFLA/FAEPE 2001 
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pescados 

Principais 
métodos de 

conservação de 
alimentos de 

origem animal 

CARVALHO, 
E.P.; ABREU, 

L.R. 

 Lavras UFLA/FAEPE 1999 

Higiene e 
sanitização na 

indústria de 
carnes e 
derivados 

CONTRERAS, 
C.C. 

 São Paulo Varela 2002 

Aditivos nos 
alimentos 

CALIL,R.; 
AGUIAR, J. 

 São Paulo São Paulo 1999 

Avaliação da 
qualidade de 

carnes –
fundamentos e 
metodologias 

RAMOS,E.M; 
GOMIDE, L.A.M. 

 Viçosa UFV 2007 

Inspeção e 
higiene em 

carnes 

PINTO, P.S.A.  Viçosa UFV 2008 

 
Bibliografia Complementar 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Ciência, higiene e 

tecnologia da carne. 
PARDI, M.C.  Goiânia UFG 2001 

Vídeos técnicos do 
CPT (Centro de 

Produções 
Técnicas) 

  Viçosa   

 

 

 

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA  INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
Unidade Curricular: Tecnologia de Produtos de Origem Animal 
Professor:  
Série/turma: 3ª Carga Horária: 190 h = 228 aulas 
Objetivo geral: Desenvolver uma visão geral sobre os aspectos conceituais, técnicos, nutricionais e de 
qualidade dos produtos de origem animal. 

Objetivos específicos:  
• Conhecer as principais tecnologias empregadas para processamento e conservação de produtos de 

origem animal. 
• Aplicar os processos de obtenção higiênica de matérias-primas de origem animal. 
• Interpretar a legislação vigente sobre produtos de origem animal. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
EMENTA: Importância econômica e nutricional das principais classes de alimentos de origem animal, como 
leite, ovos e pescados. Composição química, estrutura morfológica, reações bioquímicas e conservação das 
matérias-primas. Obtenção higiênica das matérias-primas. Especificações e padrões de identidade e 
qualidade de matérias-primas e derivados. Regulamentação para produção e comercialização. Tecnologias de 
processamento e conservação de leites, ovos e pescados e seus respectivos derivados. 
CONTEÚDOS 

CONTEÚDO 
CARGA 
HORÁRIA 

Ciência e tecnologia do pescado: 
 

• Métodos de despesca. 
• Operações de pré e pós despesca. 

 
6 
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• Abate e aspectos higiênico-sanitário. 6 

• Aspectos nutricionais, indicadores químicos, microbiológicos e sensoriais do 
pescado fresco e deteriorado. 

10 

• Métodos de conservação (salga, defumação, congelamento e refrigeração). 
 

16 

• Surimi e CMS de pescados. 6 

• Processamento de pescados: embutidos, defumados, produtos reestruturados, 
produtos fermentados e produtos emulsionados. 

24 

• Opções para tratamento/aproveitamento de resíduos do processamento de 
pescados. 6 

• Legislação pertinente. 5 

Ciência e tecnologia do ovo: 
• Formação e estrutura do ovo. 

6 

• Composição química e valor nutricional de ovos. 6 

• Classificação e qualidade de ovos. 6 

• Conservação e manejo de ovos inteiros: da produção ao consumo 6 

• Produtos industrializados de ovos. 6 

• Legislação pertinente. 6 

Ciência do leite  

• Estatísticas, composição química e nutricional; 6 

• Propriedades sensoriais e físico-químicas; 6 

• Obtenção higiênica;  6 

• Padrões de identidade e qualidade (PIQs);    6 

• Cadeia Agroindustrial do Leite. 6 

• Noções de SCM (Supply Chain Management) – Gerenciamento da Cadeia de 
Suprimentos. 

6 

• Noções de Processos Produtivos Industriais (Fluxograma, Seqüência Lógica e 
Variáveis Inerentes. Variáveis Industriais, Infra-estrutura, Equipamentos e Mão-de-
obra. 

10 

• Fisiologia do Leite; 6 

• Formação e Composição do Leite 6 

Tecnologia do leite:  

• Aspectos Tecnológicos (Físico-Químicos e Microbiológicos) do Leite; 10 

• Processamento dos derivados: queijos, manteiga, doce, leites fermentados, leites 
desidratados e concentrados; 

6 

• Tecnologias de Processamento de Derivados de Leite (Fermentados e Não 
Fermentados). 

13 

• Noções de SCM (Supply Chain Management) – Gerenciamento da Cadeia de 
Suprimentos.  

13 

• Projetos Agroindustriais. Cálculos de Balanço de Massa. 13 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
Aulas expositivas dialogadas, apresentação de trabalhos e seminários em grupo, vídeos instrutivos, aulas 
práticas no laboratório, exercícios de fixação, pesquisas na biblioteca e internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 
Multimídia, laboratório de informática, laboratório de processamento de alimentos, quadro branco, filmes, 
apostilas, livros, artigos científicos. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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Critérios 
Participação, domínio de técnicas, 
capacidade de questionar situações, 
capacidade de aplicar os conceitos e 
técnicas transmitidas na disciplina. 

Instrumentos 
• Avaliação escrita individual; 
• Exercícios de fixação em grupo; 
• Apresentação de trabalhos e/ou seminários em grupo; 
• Exercícios sobre as aulas práticas; 
• Atitudinal. 

  
Bibliografia Básica 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Tecnologia de 
alimentos – 
alimentos de 

Origem Animal 

ORDÓÑEZ, J. A.  Porto Alegre Artmed 2005 

Te Tecnologia de 
ovos 

Benedito Lemos de 
Oliveira 

 Lavras-MG UFLA 2001 

Tecnologia de pós-
colheita em peixes 

Maria Cristina 
Bressan 

 Lavras-MG UFLA 2000 

Tecnologia de 
carnes e pescados 

Maria Cristina 
Bressan; 

Juan Ramon 
Olalquiaga Perez 

 Lavras-MG UFLA 2000 

Tecnologia de 
Alimentos Evangelista, J. 1º São Paulo Atheneu 2000 

Tecnologia do Leite Behemer, M., L., A. 3º São Paulo Nobel 1984 
 

Bibliografia Complementar 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Tecnologia de pro-
dução 

de derivados do 
leite. 

MONTEIRO, A.  A.; 
PIRES, A.C. S.; 
ARAUJO, E. A. 

 Viçosa UFV 2011 

Ciência, higiene e 
tecnologia da carne. 

PARDI, M.C.  Goiânia UFG 2001 

Vídeos técnicos do 
CPT (Centro de 

Produções 
Técnicas) 

  Viçosa   

Ciencia y Tecnologia 
de La Leche 

Amiot, J. 1º Zaragoza Acribia 1991 

Legislação de 
Alimentos de 

Origem Animal 

Bressan, M., C. 1º Lavras UFLA/FAEPE 2002 

 
CURSO: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA  INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

Unidade Curricular: Tecnologia de Bebidas 
Professor:  
Série/turma: 3ª Carga Horária: 95 h = 114 aulas 
Objetivo geral: Compreender os processos industriais de produção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. 
Objetivos específicos: Compreender os processos envolvidos na elaboração de bebidas alcoólicas (vinho, 
fermentado de frutas, cerveja, cachaça e licores) e bebidas não alcoólicas (água mineral, sucos e néctares, 
refrigerantes, bebidas estimulantes: chá e café, bebidas energéticas, bebidas isotônicas e bebidas funcionais 
a base de soja). 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
EMENTA 
Classificação das bebidas. Bebidas alcoólicas e Bebidas não alcoólicas. Tecnologia e processamento de 
Bebidas fermentadas: vinho, cerveja, fermentado de frutas. Tecnologia e processamento de Bebidas 
destiladas: cachaça. Bebidas obtidas por misturas: licor. Tecnologia e processamento de Bebidas não 
alcoólicas: água mineral, sucos e néctares, refrigerantes, café, chá, bebidas energéticas, bebidas isotônicas, 
bebidas funcionais a base de soja. 
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CONTEÚDOS 
CONTEÚDO CARGA HORÁRIA 

Classificação das bebidas. Bebidas alcoólicas e Bebidas não alcoólicas. 10 
Bebidas fermentadas: vinho, cerveja, fermentado de frutas. 15 
Bebidas destiladas: cachaça 15 
Bebidas obtidas por misturas: licor 10 
Água mineral 10 
Sucos e néctares 12 
Refrigerantes 10 
Café e chá 8 
Bebidas energéticas 6 
Bebidas isotônicas 8 
Bebidas funcionais a base de soja 10 
MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
Aulas expositivas dialogadas, aulas práticas que simulam as operações industriais, vídeos instrutivos, 
trabalhos em grupo, exercícios práticos, pesquisas na biblioteca e internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 
Multimídia, laboratório de processamento de alimentos, quadro branco, livros, artigos científicos. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Critérios 
Apresentação de um artigo (em grupo) 
por semestre; 
Avaliação escrita do conteúdo 
ministrado; 
Apresentação oral e entrega de trabalho 
(em grupo) por semestre; 
 

Instrumentos 
Apresentação de artigo fornecido pelo professor (A) –
Avaliação escrita (PE) –  
Apresentação oral e entrega do trabalho (T)  
 
 

 
 Bibliografia Básica 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Bebidas Não 
Alcoólicas Vol.2 

VENTURINI 
FILHO, 
Waldemar 
Gastone 

1 ª São Paulo Edgard Blucher 2010 

Bebidas Alcoólicas 
Vol.1 

VENTURINI 
FILHO, 
Waldemar 
Gastone 

1 ª São Paulo Edgard Blucher 2010 

Indústria de 
Bebidas: Inovação, 
Gestão e Produção 
Vol.3 

VENTURINI 
FILHO, 
Waldemar 
Gastone 

1 ª São Paulo Edgard Blucher 2011 

 
Bibliografia Complementar 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Matérias-primas 
dos alimentos Lima, U.A. 1ª São Paulo Blucher 2010 

Química de 
Alimentos 

Fennema, 
O.R. 4 ª Porto Alegre Artmed 2010 

Tecnologia do 
Processamento de 
Alimentos 

Fellows, P.J. 2ª Porto Alegre Artmed 2006 

 

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA  INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
Unidade Curricular: Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal 
Professor:  
Série/turma: 2ª Carga Horária: 127h = 152 aulas 
Objetivo geral:  
Adquirir conhecimentos teóricos e práticos relacionados a colheita e ao pré-processamento de vegetais. 
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Compreender os processos industriais de transformação de alimentos produzidos a partir de frutas e 
hortaliças. 
 
Objetivos específicos:  
Proporcionar ao aluno conhecimento teórico prático no processamento de produtos vegetais (polpas, sucos e 
néctares; doces em massa, compotas, geleias e geleiadas; frutas cristalizadas e desidratadas, licores e 
conservas de vegetais) com qualidade nutricional, sensorial e com segurança alimentar. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
EMENTA:  
Fluxogramas de produção dos diversos produtos derivados de frutas e hortaliças. Processamento de suco, 
polpa e néctar; doce em massa; doce em calda; geleia e geleiada; frutas cristalizadas e desidratadas; 
minimamente processados; picles, licor. 

 

CONTEÚDO 
CARGA HORÁRIA 

 
Processamento Frutos e Hortaliças:  

- Considerações gerais sobre a tecnologia de alimentos e o processamento 

de vegetais. 8 

- Os órgãos vegetais: formação, classificação. 8 

- A matéria prima vegetal: classificação, desenvolvimento e utilização. 8 

- Qualidade pós-colheita de frutos e hortaliças. A importância do manuseio 

mínimo. 8 

- Higiene e sanitização no beneficiamento de frutos e hortaliças. 8 

- Pré-processamento de frutos e hortaliças: colheita, seleção, classificação, 

transporte e recepção na indústria. 8 

- Métodos de avaliação da qualidade de frutos e hortaliças. 8 

- Polpas, sucos e néctares (Legislação segundo a ANVISA, Despolpamento 

de frutos, Conservação) 8 

- Produtos minimamente processados (Legislação, e Vídeo) 9 

- Doces em massa (pasta e barra) (Legislação e beneficiamento de 

bananada, cocada, mamão e abóbora com coco) 8 

- Compotas (doce de fruta e fruta em calda) (Legislação e beneficiamento 

de doce de banana, figo em calda, mamão em calda) 9 

- Geleias e geleiadas (Legislação e beneficiamento de Geleiada de maçã, 

Geleia de goiaba, Geléia de maracujá) 8 

- Frutas cristalizadas e desidratadas/secas, (Legislação e beneficiamento 

de mamão cristalizado, figo cristalizado, banana passa, abacaxi passa) 9 

- Licores (Tipos e beneficiamento de Licor de figo, Licor de maracujás e 

batidas diversas) 

 
8 

- Conserva de vegetais (Legislação e beneficiamento de Conserva de 

berinjela, pimenta biquinho, molho de pimenta). 8 

- Análises físico-químicas e determinações de prazo de validade destes 

produtos processados. 9 

- Armazenamento e embalagens em produtos. 8 
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- Formas de aproveitamento de subprodutos de frutas e hortaliças, tais 

como casca de laranja e limão, sementes de abóbora, bolos e doces de 

cascas de frutos. 
12 

  
MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
Aulas expositivas dialogadas, aulas práticas que simulam as operações industriais, vídeos instrutivos, 
trabalhos em grupo, exercícios práticos, pesquisas na biblioteca e internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 
Multimídia, laboratório de processamento de vegetais, quadro branco, livros, artigos científicos. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Critérios 
• Avaliações escritas por 

semestre do conteúdo 
ministrado; 

• Apresentação oral e escrita de 
trabalhos individuais e em grupo 

Instrumentos 
• Avaliação escrita. 
• Avaliação prática 
• Apresentação oral de trabalhos. 

 
 
 

 
Bibliografia Básica 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Processamento 
Mínimo de Frutas e 
Hortaliças. 

CHITARRA, 
M.I.F.  Viçosa Centro de Produções 

Técnicas. 1998 

Tecnologia e 
Qualidade Pós-
Colheita de Frutos e 
Hortaliças. 

CHITARRA, 
M.I.F.  Lavras: UFLA/FAEPE 2000 

Tecnologia de 
Alimentos José Evangelista 2ª São Paulo Atheneu 2008 

Matérias-primas dos 
alimentos Lima, U.A. 1ª São Paulo Blucher, 2010 

Bibliografia Complementar 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Tecnologia do 
Processamento de 
Alimentos 

Fellows, P.J. 2ª Porto Alegre Artmed 2006 

Pós Colheita de 
Frutas e Hortaliças: 
Fisiologia e 
Manuseio 

Chitarra & 
Chitarra 

2ª Lavras UFLA 2012 

Desidratação de 
Frutas e Hortaliças. 
Manual Técnico. 
Campinas. 

AGUIRRE, J.M. 
& GASPARINO 
FILHO, J. 

  ITAL. 2002. 

Como Montar e 
Operar uma 
Pequena Fábrica de 
Doces e Geléias. 

MORORÓ, R.C.  Viçosa: Centro de Produções 
Técnicas. 1999 

Processamento de 
Hortaliças. 

PASCHOALINO, 
J.E. et al.  Campinas. ITAL. 1994 

Industrialização de 
Polpas, Sucos e 
Néctares de Frutas. 

TOCCHINI, R.P., 
NISIDA, A.L.A.C., 
DE MARTIN, Z.J. 

 Campinas. ITAL. 1995. 

Industrialização de 
Geléias. 

SOLER, M.P. et 
al.  Campinas. ITAL. 1991 
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Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA  INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
Unidade Curricular: Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal 
Professor:  
Série/turma: 2ª Carga Horária: 95h = 114 aulas 
Objetivo geral: Compreender os processos industriais de transformação de alimentos produzidos a partir de 
frutas, hortaliças, amido, farinhas e derivados. 
Objetivos específicos: Conhecer as propriedades físico-químicas e funcionais, fontes e métodos de 
obtenção de amidos, assim como suas modificações e aplicações industriais; Capacitar o aluno a conhecer as 
diferenças entre os cereais mais utilizados na alimentação, seus produtos e tecnologias de elaboração. 
Aplicar técnicas de processamento na elaboração de pães, bolos, biscoitos e massas. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
EMENTA: Classificação dos vegetais. Composição, valor nutricional. Processamento de Hortaliças. 
Desidratação Osmótica. Secagem de frutas e hortaliças. Processamento de compotas, geleias e doce em 
barra. Controle de qualidade dos processos. Propriedades físico-químicas e funcionais do amido. Fontes e 
métodos de obtenção de amidos e derivados e farinhas de trigo, milho, arroz e mandioca. Modificações e 
aplicações industriais: amido modificado. Aproveitamento de subprodutos. Tecnologia de panificação: 
processamento e industrialização. 
 

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA 

Apresentação: História da panificação. Cadeia do trigo. Trigo: características 6 

Trigo: valor nutricional e composição. Obtenção e tipificação de farinhas; 12 

Obtenção e tipificação de farinhas 6 

Qualidade e análise da farinha  6 

Bioquímica da panificação 6 

Tecnologia de produção de pães 10 

Tecnologia da produção de massas alimentícias (macarrão)  6 

 Tecnologia da produção de biscoitos  8 
 Tecnologia da produção de bolos 
 6 

Composição química e organização dos diferentes cereais; propriedades físico-químicas. 8 

Fontes de amido e formas de extração em mandioca, milho, arroz, aveia 8 

Processamento de milho: moagem úmida e moagem seca;  6 

Processamento do Arroz: moagem e parboilização 6 

Obtenção de produtos amiláceos: farinha de mandioca 8 

Obtenção de produtos amiláceos: fécula de mandioca, polvilhos doce e azedo. 6 

Características, propriedades e aplicações dos amidos modificados. 3 

Utilização de farinhas mistas em panificação 3 

 
MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
Aulas expositivas dialogadas, aulas práticas que simulam as operações industriais, vídeos instrutivos, 
trabalhos em grupo, exercícios práticos, pesquisas na biblioteca e internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 
Multimídia, laboratório de processamento de alimentos, quadro branco, livros, artigos científicos. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Critérios 
• Uma apresentação de um artigo 

(em grupo) por semestre; 
• Uma avaliação escrita por 

semestre do conteúdo ministrado; 
• Uma apresentação oral e entrega 

de projeto de um ensaio em 
panificação (em grupo) por 
semestre; 

Instrumentos 
• Apresentação de artigo fornecido pelo professor 

(A). 
• Avaliação escrita (P)  
• Apresentação oral e entrega do projeto (T) Ficha 

de autoavaliação (F). 
Nota por Semestre = A + 2P + T + F 
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• Uma avaliação atitudinal por 
semestre. 

 
Bibliografia Básica 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Matérias-primas dos 
alimentos Lima, U.A. 1ª São Paulo Blucher, 2010 

Tecnologia da 
Panificação 

Cauvain, S.P.; 
Young, L.S. 2 ª São Paulo Manole 2009 

Química de Alimentos Fennema, O.R. 4 ª Porto Alegre Artmed 2010 
 

Bibliografia Complementar 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Tecnologia do 
Processamento de 
Alimentos 

Fellows, P.J. 2ª Porto Alegre Artmed 2006 

Panificação e 
Confeitaria 
Profissionais 

Gisslen, W. 5ª São Paulo Manole 2011 

 

3.2.1.2  COMPONENTES DO NÚCLEO DIVERSIFICADO 
 

 Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Gestão 1 
Professor(a):   
Série/turma:  2ª               Ano: Carga Horária: 95 horas = 114 aulas 

OBJETIVO GERAL 
 
• Capacitar profissionais para gerir e empreender no Agronegócio, possibilitando-lhes adquirir uma visão 

ampla com relação aos diversos segmentos que formam suas atividades, inseridas no contexto de eco-
nomia no meio global e em ambientes competitivos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Desenvolver os conceitos centrais de gestão do agronegócio; 
• Elaborar instrumento teórico-analítico que possibilite ao estudante conhecimentos atualizados e 

consistentes do agronegócio. 
• Identificar os principais modelos de administração e instrumentos de analise organizacional no âmbito do 

Agronegócio e gerenciamento dos processos administrativos; 
• Instrumentalizar para a gestão de Agronegócio e gerenciamento das estratégias de novos produtos; 
 

EMENTA 
 
• Gestão das empresas do agronegócio; Sistemas agroindustriais: gerenciamento e análise de mercados; 

Noções de organização agroindustrial; Estratégias para o agronegócio: formas de organização e 
estratégias de crescimento das empresas rurais; Comercialização e Marketing aplicados aos negócios 
agroalimentares; Competitividade e globalização; Gestão ambiental no sistema agroindustrial; 
Administração estratégica de cadeias agroalimentares. 

 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
• Formas de associativismo 10 
• Conceito de gestão. 4 
• Fatores que interagem com a empresa rural. 4 
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• Objetivos empresariais. 4 
• Funções administrativas. 10 
• Áreas e níveis empresariais. 6 
• Níveis empresariais. 6 
• Habilidades desenvolvidas pelo empresário rural no processo decisório. 8 
• Legislação trabalhista vigente e sua aplicação na empresa rural.  6 
• Noções de custo de produção e avaliação de resultados. 13 
• Sistemas de controle e avaliação do processo produtivo 8 

• Dados da economia brasileira; ações eficazes com base em informações políticas e 
econômicas e seus impactos sobre a atividade do agronegócio. 

6 

• Etapas do processo de produção. 8 
• Comercialização e marketing 6 
• Conceituação de empreendedorismo 6 
• Legislação ambiental pertinente à propriedade imóvel agrária 5 
• Gestão ambiental no sistema produtivo agropecuário 4 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aula expositiva; problematização; palestras; estudo dirigido; pesquisa em campo. 

RECURSOS INSTRUMENTAIS 
Quadro branco; retro projetor; data show. 
VISITAS TÉCNICAS  

Empresas especializadas; Cooperativas; Associações. 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Critérios de avaliação: Avaliação diagnóstica formativa normativa; apresentação expositiva.  
Instrumentos de avaliação: Prova; Trabalho; Seminário; Exercício avaliativo. 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Gerência agropecuária: análise de 
resultados 

ANTUNES, L.M.; RIES, L.R.  Guaíba  1998 

Agroqualidade: qualidade total na 
agropecuária 

ANTUNES, L.M.; ENGEL, 
A 

2ª Guaíba  1999 

Manual de administração e 
escrituração rural 

BARBOSA, C.A.  Viçosa Agrojuris 2008 

   
Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Introdução à teoria geral da 

administração CHIAVENATO, I.  Rio de 
Janeiro Campus 2000 

Empreendedorismo corporativo: 
como ser empreendedor, inovar e 

se diferenciar na sua empresa 
DORNELAS, J.C.A.  Rio de 

Janeiro  2003 
 

Administração da empresa agrícola 
HOFFMANN, R.; ENGLER, 

J.J.C., SERRANO, O.; 
THANE, A.C.M. 

 São Paulo Pioneira 1976 

 

 

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                         

Unidade Curricular: Gestão 2  
Professor(a):    
Série/turma: 3ª               Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas  

OBJETIVO GERAL 

• Proporcionar elementos teóricos e metodológicos de análise econômico financeira e de planejamen-
to da empresa rural, com vistas a melhorar a performance administrativa dos empreendimentos 
agropecuários por meio da elaboração de projetos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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• Entender a importância do planejamento no gerenciamento de Projetos Agropecuários; 
• Conhecer, avaliar e utilizar os principais instrumentos existentes para uma avaliação e 

gerenciamento adequado de projetos agropecuários; 
• Estruturar mecanismos para o gerenciamento de Projetos em organizações do agronegócio. 

 

EMENTA  
 
   Análise econômica da empresa rural. Planejamento da empresa rural. Gestão da qualidade. Avaliação da 
viabilidade econômica de projetos agropecuários. Elaboração de projetos. Avaliação de projetos. 

 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
 

• Conceito, histórico e papel da extensão rural  5  
• Métodos de comunicação rural 5  
• Vocação regional 6  
• Conceituar planejamento. 2  
• Níveis de planejamento. 2  
• Funções administrativas. 5  
• Áreas de aplicação do planejamento. 4  
• Princípios do planejamento. 4  
• Agroqualidade  8  
• Critérios quantitativos para avaliar os projetos agropecuários. 4  
• Projetos agropecuários. 7  
• Etapas do planejamento agropecuário. 6  
• Política agrícola governamental 6  
• Práticas de projetos agropecuários 12  

METODOLOGIA DE ENSINO  
 Aula Expositiva; problematização; palestras; estudo dirigido; pesquisa em campo. 

RECURSOS INSTRUMENTAIS  
Quadro branco; retro projetor; data show.  
VISITAS TÉCNICAS   
Empresas especializadas; Cooperativas; Associações.  
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
Critérios de avaliação: Avaliação diagnóstica formativa normativa; apresentação expositiva. 
Instrumentos de avaliação: Prova, Seminário, trabalho de pesquisa, exercício avaliativo. 

 

 
   

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)  
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano  

Análise de investimentos: 
matemática financeira, engenharia 

econômica, tomada de decisão, 
estratégia empresarial 

CASAROTTO FILHO, N; 
KOPITTEKE, B. H. 

9ª São Paulo Atlas 2000  

Projetos de investimento: 
construção e avaliação do fluxo de 

caixa: modelo em excel 

LAPPONI, J.C.  São Paulo LT 2000  

Projetos agropecuários: 
administração financeira, 
orçamentação e avaliação 

econômica. 

NORONHA, J.F.  Piracicaba Esalq 1981   

   
Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.)  

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano  

Planejamento e controle financeiro 
das empresas agropecuárias TUNG, N.H.  São Paulo 

Edições 
Universi-

dade 
1990 

 

Projetos (Planejamento, elaboração 
e análise) 

WOILER, S. & MATHIAS, 
F.M.  São Paulo Atlas 1991 
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Administração da empresa agrícola 
HOFFMANN, R.; ENGLER, 

J.J.C.; SERRANO, O; 
Thane, A.C.M. 

 São Paulo Pioneira 1976 
 

 
 

CURSO: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        
Unidade Curricular: Segurança do Trabalho 
Professor:  
Série/Turma: 3ª Carga Horária: 63 h = 76 aulas 
Objetivo geral: Formar a consciência profissional para os desafios relacionados à segurança no ambiente de 
trabalho visando preservar a saúde e qualidade de vida do trabalhador.  
Objetivos específicos: Conhecer, identificar e avaliar os riscos no ambiente de trabalho visando promover a 
prevenção dos acidentes; orientar os trabalhadores e demais profissionais sobre os agentes ambientais 
potencialmente nocivos à saúde; propor medidas de controle dos riscos ambientais prevenindo, dessa forma, 
doenças ocupacionais e/ou acidentes do trabalho; conhecer os princípios a serem utilizados na prevenção e 
combate a incêndios; auxiliar na prevenção e combate a incêndios. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
EMENTA: Direitos do cidadão. Prevenção e controle de doenças e acidentes do trabalho. Riscos que 
caracterizam o trabalho, com vistas à sua própria saúde e segurança no ambiente profissional. Riscos 
potenciais e causas originárias de incêndio e as formas adequadas de combate ao fogo. Equipamentos de 
proteção individual (EPI) e os equipamentos de proteção coletiva (EPC) indicados. Legislações e normas de 
segurança e os elementos básicos de prevenção de acidentes de trabalho. Avaliação ergonômica nos 
ambientes de trabalho. Rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos. Sinalização nos 
ambientes de trabalho. Critérios básicos para escolha dos equipamentos de proteção individual, os de higiene 
ocupacional e os de combate a incêndios. 

CONTEÚDO CARGA 
HORÁRIA 

- Histórico de segurança do trabalho, Lei 6.514/72 e as Normas Regulamentadoras – NRs 
aprovada pela Portaria 3.214/78 6 

- Conceitos de acidentes (legal e prevencionista), casos considerados como acidentes do 
trabalho 4 

- CAT comunicação de acidente do trabalho 6 
- Diferença entre doença e acidente do trabalho 4 
- Doença profissional, doença do trabalho, nexo causal, causas dos acidentes do trabalho, 
atos e condições de insegurança, fator pessoal de insegurança, consequências dos acidentes 
do trabalho, prejuízos causados pelos acidentes e doença do trabalho, a doença e acidentes 
do trabalho, prejuízos causados pelos acidentes e doença do trabalho, a doença e o acidente 
do trabalho no contrato de experiência e no aviso prévio, riscos ambientais (físicos, químicos, 
biológicos, ergonômicos e mecânicos ou acidentes) 

10 

- A CIPA (comissão interna de prevenção de acidentes) 4 
- SESMT (serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho), 
mapa de riscos ambientais 8 

- PCMSO (programa de controle médico e saúde ocupacional), exames médicos (clínicos e 
complementares) 6 

- ASO (atestado de saúde ocupacional) 4 
- PPRA (programa de prevenção de riscos ambientais) 5 
- LTCAT (laudo técnico das condições ambientais do trabalho) 4 
- PPP (perfil profissiográfico profissional), inspeções de segurança, investigação de acidentes 5 
- EPI (equipamentos de proteção individual) 5 
- EPC (equipamentos d eproteção coletiva), prevenção de incêncidios e explosões, normas de 
segurança do trabalho. 5 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
Aulas expositivas dialogadas, apresentação de seminários, vídeos instrutivos, trabalhos em grupo, 
exercícios práticos, avaliação da segurança no Campus VNI, pesquisas na biblioteca e internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 
Multimídia, laboratório de informática, quadro branco, filmes, apostilas, livros, artigos científicos. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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Critérios 
• Uma avaliações da assimilação 

do conteúdo por semestre; 
• Dois trabalhos em grupo por 

semestre; 
• Uma avaliação atitudinal por 

semestre. 

Instrumentos 
• Avaliação escrita  
• Trabalho escrito e apresentação de seminário  
• Ficha de autoavaliação  

  
Bibliografia Básica 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Segurança do 
Trabalho 

PEPPLOW, Luiz, 
A. 1 Curitiba Base editorial 2010 

Segurança e 
Medicina do 
Trabalho 

Equipe Atlas 72  Atlas 2013 

Atualidades em 
ergonomia – 
Logística, 
movimentação de 
materiais, 
engenharia 
industrial, escritórios 

ABRANTES, A. 
F.   São Paulo IMAM 2004 

Legislação de 
segurança e 
medicina do trabalho 

GARCIA, G.F.B.  2ª São Paulo Método 2008 

Manual de 
legislação de 
segurança e 
medicina do trabalho 

ATLAS 59ª São Paulo Atlas 2006 

Prevenção e 
controle de riscos 
em máquinas, 
equipamentos e 
instalações 

CAMPOS. A. 
et.al  São Paulo Senac 2006 

 
Bibliografia Complementar 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Manual prático de 
avaliação e 
controle de poeiras 
e outros 
particulados 

SALIBA, T. M. 3ª São Paulo LTr 2007 

Manual prático de 
avaliação e 
controle do ruído: 
PPRA 

SALIBA, T. M. 3ª São Paulo LTr 2004 

Manual prático de 
avaliação e 
controle de calor: 
PPRA 

SALIBA, T. M. 2ª São Paulo LTr 2004 

Manual prático de 
avaliação e 
controle de gases e 
vapores: PPRA 

SALIBA, T. M. 2ª São Paulo LTr 2003 

Insalubridade e 
Periculosidade SALIBA, T. M. 3ª São Paulo LTr 1997 

Manual de 
prevenção de 
acidentes para o 
trabalhador rural 

MEIRELLES, C. 
E. et al  São Paulo Fundacentro 1991 
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3.2.1.3 COMPONENTES DA BASE NACIONAL COMUM 
 
Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA NTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
Unidade Curricular: Língua Portuguesa  
Professor(a):   
Série: 1ª            Ano:  Carga Horária: 127 h = 152 aulas 
OBJETIVO GERAL 
Ampliar a competência comunicativa usando a Norma Culta da Língua, bem como as diferentes linguagens e 
diferentes tipologias textuais existentes na sociedade em diversas situações de comunicação.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Compreender e interpretar textos históricos e literários. 
Reconhecer o papel da Cultura Brasileira na formação da identidade cultural de seus sujeitos; 
Identificar as funções da linguagem, apontar marcas de variantes linguísticas de natureza sociocultural, regional 
de registro ou de estilo. 
Situar a Língua Portuguesa no tempo e no espaço, a partir de sua história e formação. 
Extrair informações do texto que permitam atribuir sentido e refletir sobre a contextualização do uso da 
gramática. 
Explorar as relações entre a linguagem coloquial e formal nos diferentes textos. 
Revisar os próprios textos e reescrevê-los em situações comunicativas diversas. 
Compreender as funções sociais do texto. 
Reproduzir textos lidos, por meio de operações intertextuais. 
Executar, a partir das orientações contidas em textos, em linguagem verbal e não verbal, os procedimentos 
necessários à realização de um experimento ou fenômeno de natureza científica ou social. 
Construir argumentos consistentes a partir de informações para usos diversos. 
EMENTA 
A linguagem como manifestação da cultura e como constituinte dos sujeitos sociais. 
A identidade da linguagem no grupo e o reconhecimento de outras linguagens. 
Reflexões sobre a história e sobre o funcionamento da linguagem vinculada à cultura local.  
Estrutura e formação das palavras. 
O papel da linguagem na sociedade atual e suas relações com a organização do trabalho; 
Leitura e escrita: processos de (re)significação.  
O texto escrito, suas características, estratégias de funcionamento social e seus gêneros e tipos presentes na 
sociedade.  
A interface leitura e produção de textos.  
As diversas estruturações das diferentes variedades linguísticas presentes em um determinado momento 
histórico-social de um país, tendo como parâmetro a língua padrão. 
As modificações ocorridas na gramática da língua.  
A língua padrão e seu funcionamento social.  
A gramática da oralidade em confronto com a gramática padrão escrita.  
A correlação sintática, semântica, fonológica e morfológica no processamento de construção textual. 
Poesia e subjetividade. 
Narrativa e polifonia. 
O teatro e a linguagem dramática. 
A literatura como manifestação cultural da sociedade brasileira. 
O caráter regional e universal da literatura. 
Principais características do texto literário e suas concepções, funções estilísticas e literárias.  
Os estilos de época como retrato da evolução histórica, cultural e social do Brasil, bem como a evolução 
discursiva e ideológica.  
Temas e motivos recorrentes na literatura brasileira. 
Literatura e outros discursos.  
História da literatura.  
Gêneros literários.  
Períodos literários do Trovadorismo ao Arcadismo. 

CONTEÚDO 
CARGA 

HORÁRIA 
 

O signo linguístico. 04  

O texto e a produção de sentido. 04  

Autor – locutor – enunciador – leitor virtual – alocutário – destinatário. 08  

Intertextualidade implícita e explícita. 05  
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Funções da linguagem. 10  

Denotação e conotação. 04  

Gêneros textuais: crônica – carta – anúncio – relato – conto – relatório – romance – fábula. 10  
Origem da língua Portuguesa: A influência indígena e africana na formação da Língua 
Portuguesa no Brasil. 06 

 

Teoria Literária: conceito de literatura, definição do método e do objeto de pesquisa literários. 05  

Variantes Linguísticas.  05  

Figuras de Linguagem. 10  

Teoria Literária: A poesia e os recursos poéticos. 05  

Literatura Medieval Portuguesa. 05  
O ciclo Humanístico e Renascentista e a Literatura Portuguesa. 15  

Literatura de informação. 05  

Barroco e Arcadismo em Portugal e no Brasil. 15  

Semântica: Ambiguidade, sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia, hiponímia, hiperonímia.  10  

Estudo da palavra, sua estrutura e processos de formação. 12  
Ortografia e Acentuação (Novo Acordo Ortográfico). 10  

Pontuação. 04  

TOTAL 152 aulas  
 

METODOLOGIA  
Aula Expositiva e dialogada, realização e apresentação de atividades em grupo e individual, pesquisas, 
dramatizações. 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 
Textos xerocopiados, jornais, revistas, computador, projetor, internet... 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Critérios:  
Participação e Desempenho 

Instrumentos: 
Trabalhos em grupo e individual. 
Provas escritas objetivas e discursivas. 
Produção Textual. 

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano  
Português: Contexto, Interlocução e 
Sentido. 

ABAURRE, Maria Luiza M.; 
ABAURRE, Maria 
Bernadete M.; PONTARA, 
Marcela. 

 2ª  São Paulo Moderna 2013   

Viva: Português. CAMPOS, Elizabeth 
Marques; PINTO, Paula 
Cristina Marques Cardoso 
M.; ANDRADE, Silvia 
Letícia de. 

 2ª  São Paulo Ática 2013   

Português: linguagens 
 

CEREJA, William Roberto & 
MAGALHÃES, Thereza 
Cochar. 

7ª 
 
 
 

São Paulo Saraiva 2010   

Gramática Reflexiva: texto, 
semântica e interação. 

CEREJA, William Roberto & 
MAGALHÃES, Thereza 
Cochar. 

5ª São Paulo Atual 2009   

Português (Série Novo Ensino 
Médio) 

FARACO, Carlos Emílio & 
MOURA, Francisco Marto. 

1ª São Paulo Ática 2002   

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.)  
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano  
Textos: leituras e escritas: literatura, 
língua e redação. Vol. 1, 2, 3. NICOLA, José de.  São Paulo Scipione 2000  

Texto e Interação: Uma proposta de 
produção textual a partir de gêneros 
e projetos. 

CEREJA, William Roberto & 
MAGALHÃES, Thereza 
Cochar. 

3ª São Paulo Atual 2009 
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Português: Língua e Literatura 
(Coleção Base) 

ABAURRE, Maria Luiza ..[et 
al.].  São Paulo Moderna 

 2003  

Literatura Brasileira: ensino médio ABAURRE, Maria Luiza ..[et 
al.]. 2ª São Paulo Atual 2000  

Português: novas palavras: 
literatura, gramática e redação AMARAL, Emília....[et al.].  São Paulo FTD 2000  

       
Português (Série Novo Ensino 
Médio) 

MAIA, João Domingues.  São Paulo Ática 2002  

       
 
Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO      
Unidade Curricular: Língua Portuguesa  
Professor(a): 
Série: 2ª               Ano:  Carga Horária: 95 horas = 114 aulas 
 OBJETIVO GERAL 
Ampliar a competência comunicativa, utilizando a Norma Culta da Língua e as diferentes linguagens e 
tipologias textuais existentes na sociedade em diversas situações de comunicação, entendendo as 
peculiaridades da criação literária, o caráter discursivo da linguagem e as características estruturais, estilísticas 
e temáticas dos gêneros da escrita. 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/contextos, mediante a natureza, 
função, organização, estrutura, de acordo com as condições de produção e recepção; 
Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem verbal; 
Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus códigos sociais, contextuais 
e linguísticos; 
Relacionar o contexto histórico às manifestações artísticas dos períodos literários estudados; 
Identificar características temáticas diversas em textos dos diferentes estilos literários; 
Identificar os diferentes estilos literários aos quais pertencem textos diversos; 
Relacionar autor e obra aos diferentes estilos literários; 
Fazer a leitura e a análise de obras dos principais autores estudados; 
Identificar as particularidades e as peculiaridades dos textos narrativos, descritivos e dissertativo-
argumentativos; 
Interpretar produções de diferentes gêneros textuais; 
Produzir textos de diferentes gêneros textuais; 
Identificar as categorias gramaticais em textos apresentados; 
Indicar a classificação, as possibilidades de flexão e o papel dessas categorias gramaticais na construção 
textual; 
Identificar os termos que compõem uma oração e a relação de sentido que estabelecem entre si; 
Classificar os termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. 
 
 EMENTA 
O romantismo-poesia, o romantismo – prosa, o realismo/naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo: 
delimitação histórica, contexto histórico, características temáticas, autores e obras. 
As categorias gramaticais: 

- Substantivo: definição, classificação, flexão e emprego na construção textual; 
             - Adjetivo: definição, classificação, flexão e emprego na construção textual; 
             - Pronome: definição, classificação e emprego na construção textual; 
             - Artigo, numeral e interjeição: definição e emprego na construção textual; 
             - Verbo: definição, estrutura, conjugações, formação dos tempos verbais e emprego na construção 

textual; 
             - Advérbio: definição, classificação e emprego na construção textual; 
             - Preposição e conjunção: definição, classificação, valores semânticos e emprego na construção 

textual; 
O Estudo da relação entre as palavras: 

- Estruturas, relações e funções sintáticas; 
- Termos essenciais da oração: o sujeito e o predicado - conceito, classificação e emprego na 
construção textual; 
- Termos integrantes da oração: complementos verbais, complementos nominais e agente da passiva 
- conceito, classificação e emprego na construção textual; 
- Termos acessórios: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto - conceito e emprego na 
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construção textual; 
- O vocativo - conceito e emprego na construção textual. 

Coerência e Coesão Textual; 
Os textos narrativos, descritivos e dissertativo-argumentativos: particularidades e peculiaridades; 
A crônica, a biografia, o texto enciclopédico, a carta argumentativa, o artigo de opinião, o editorial: contexto de 
circulação, estrutura e linguagem. 
 

CONTEÚDOS 
CARGA 
HORÁRIA 

Romantismo-poesia: 
Delimitação histórica 
Contexto histórico 
Características temáticas  
Principais autores e obras 

 
 

08 

 

Romantismo – prosa: 
Delimitação histórica 
Contexto histórico 
Características temáticas da prosa e do teatro 
Principais autores e obras 

 
 

08 

 

Realismo/Naturalismo: 
Delimitação histórica 
Contexto histórico 
Características temáticas 
Principais autores e obras 

08 

 

Parnasianismo: 
Delimitação histórica 
Contexto histórico 
Características temáticas 
Principais autores e obras 

06 

 

Simbolismo: 
Delimitação histórica 
Contexto histórico 
Características temáticas 
Principais autores e obras 

06 

 

Substantivo: definição, classificação, flexão e emprego na construção textual 04  
Adjetivo: definição, classificação, flexão e emprego na construção textual 04  
Pronome: definição, classificação e emprego na construção textual 04  
Artigo, numeral e interjeição: definição e emprego na construção textual 02  
Verbo: definição, estrutura, conjugações, formação dos tempos verbais e emprego na 
construção textual 05  

Advérbio: definição, classificação e emprego na construção textual 04  
Preposição e conjunção: definição, classificação, valores semânticos e emprego na construção 
textual 04  

Estruturas, relações e funções sintáticas 02  
Termos essenciais da oração: o sujeito e o predicado - conceito, classificação e emprego na 
construção textual 05  

Termos integrantes da oração: complementos verbais, complementos nominais e agente da 
passiva - conceito, classificação e emprego na construção textual 07  

Termos acessórios e vocativo: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo - conceito 
e emprego na construção textual 07  

Coerência e Coesão Textual 02  
Os textos narrativos, descritivos e dissertativo-argumentativos: particularidades e peculiaridades 04  
A crônica: contexto de circulação, estrutura e linguagem 04  
A biografia: contexto de circulação, estrutura e linguagem 04  
O texto enciclopédico: contexto de circulação, estrutura e linguagem 04  
A carta agumentativa: contexto de circulação, estrutura e linguagem 04  
O artigo de opinião: contexto de circulação, estrutura e linguagem 04  
O editorial: contexto de circulação, estrutura e linguagem 04  
TOTAL 114 aulas  
METODOLOGIA  
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Aula expositiva e dialogada; 
Projeção de vídeos com temas que retratem o cotidiano, a literatura, a história para análise e reflexão; 
Audição e análise de músicas; 
Trabalhos em grupo que viabilizem a ligação e a relação com outros campos do conhecimento; 
Produção e análise de diferentes gêneros textuais. 
Realização de Exercícios para verificação da aprendizagem e fixação de conteúdos. 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 
Livro didático 
Quadro e pincel, apostilas, revistas, jornais, televisão, livros (didáticos e paradidáticos), computador com 
reprodutor de som e vídeo e projetor de imagens (data show). 
VISITAS TÉCNICAS  
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Critérios: 
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será contínua e efetiva, 
observando o desenvolvimento do aluno (participação, questionamentos, 
iniciativa e criatividade), considerando os aspectos qualitativos e 
quantitativos. 
A avaliação será desenvolvida conforme as determinações do Regime 
Interno da Instituição. 
 

Instrumentos: 
Avaliação Escrita 
Trabalhos Individuais e em Grupo 
Seminários 
Avaliação Atitudinal 
Exercícios 
Pesquisas 

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Português: contexto, interlocução e 
sentido 

ABAURRE, M. L. M.; 
ABAURRE, M. B. M.; 
PONTARA, P. 

2.ª São Paulo Moderna 2003  

Português: linguagens – Literatura, 
Produção de texto, Gramática (vol. 
2) 

CEREJA, William Roberto & 
MAGALHÃES, Thereza 

Cochar 

5.ª São Paulo Atual 2005  

Português: de olho no mundo do 
trabalho 

TERRA, Ernani & NICOLA, 
José de. 

 São Paulo Scipione 2004  

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Português: Literatura, gramática, 
produção de texto  

SARMENTO, Leila Lauar & 
TUFANO, Douglas. 

 São Paulo Atual 2005  

Português: linguagens 
CEREJA, William Roberto & 

MAGALHÃES, Thereza 
Cochar.  

 São Paulo Atual 2003 
 

Português (Série Novo Ensino 
Médio) 

FARACO, Carlos Emílio & 
MOURA, Francisco Marto de. 1.ª São Paulo Ática 2003  

Português (Série Novo Ensino 
Médio). 

MAIA, João Domingues.  São Paulo Ática 2003  

Minigramática TERRA, Ernani.  São Paulo Scipione 2002  

Gramática Reflexiva: texto, 
semântica e interação 

CEREJA, William Roberto & 
MAGALHÃES, Thereza 

Cochar.  
 São Paulo Atual 1999 

 

Língua, Literatura & redação NICOLA, José de. 13.ª 
Ed. 

São Paulo Scipione 1999  

Gramática Contemporânea da 
Língua Portuguesa 

NICOLA, José de & 
INFANTE, Ulisses. 

 São Paulo 
 

Scipione 1999  

Literatura brasileira: das origens 
aos nossos dias 

NICOLA, José de.  São Paulo Scipione 1998  

Português: Palavra e Arte PELEGRINI, Tânia & 
FERREIRA, Marina. 

 São Paulo Atual 1998  
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Aprender e praticar gramática: 
teoria, sínteses das unidades, 
atividades práticas, exercícios de 
vestibulares 

FERREIRA, Mauro.   
São Paulo 

 
FTD 

 
1992 

 

Gramática FARACO, Carlos Emílio & 
MOURA, Francisco Marto de.  São Paulo Ática 1987  

 
                                                                                                                                                             
Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO      
Unidade Curricular: Língua Portuguesa 
Professor(a):  
Série: 3ª        Ano:  Carga Horária: 95 horas = 114 aulas  
OBJETIVO GERAL 
Ampliar a competência comunicativa usando a Norma Culta da Língua, bem como as diferentes linguagens e 
diferentes tipologias textuais existentes na sociedade em diversas situações de comunicação. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Desenvolver-se apropriadamente na leitura e interpretação de textos, partindo da recepção de gêneros 
literários e cotidianos, em linguagem verbal e não verbal, em diferentes bases representacionais. 
Analisar e interpretar textos e contextos relativos às manifestações culturais, sua manutenção e sua ruptura, 
contrapondo gênero, tradição e história. 
Dominar o idioma pátrio do ponto de vista gramatical, pragmático e discursivo, desenvolvendo produção 
autônoma, crítica e contextualizada. 
Desenvolver o raciocínio metalinguístico como ferramenta para a construção coesa e coerente de textos. 
Protagonizar a construção de ideário próprio, com base na emissão de juízos e valores críticos, a partir da 
produção expressiva, em diferentes contextos. 
Identificar-se, ao mesmo tempo, como usuário e interlocutor da língua, reconhecendo-se coparticipante da 
construção das camadas identitárias socioculturais. 
Interpretar e reconhecer recursos expressivos, em sua diversidade simbólica e representacional. 
Interpretar e usar a diversidade simbólica, no que diz respeito a sua representação, tanto do ponto de vista 
expressivo quanto do comunicativo. 
Reconhecer a motivação social e cultural das linguagens, dentro dos parâmetros da sincronia e da diacronia. 
Usufruir das manifestações artísticas, como desdobramento das linguagens e como expressão do patrimônio 
nacional e internacional, do ponto de vista da fruição estética (noções do belo e do expressivo). 
EMENTA 
Período Simples.  
Revisão dos termos essenciais e acessórios da oração.  
Período Composto. Subordinação: adjetivas, substantivas e adverbiais.  
Coordenação.  
Pontuação.  
Sintaxe de Concordância. Verbal. Nominal.  
Sintaxe de Regência. Verbal. Nominal.  
Sintaxe de Colocação. Pronomes oblíquos átonos. Ordem dos termos na frase e plurissignificação.  
Correlação dos elementos sintáticos, morfológico, fonológico e semântico na construção do texto. Variação 
Linguística x Norma-padrão.  
Coesão e organização do texto expositivo e argumentativo. Argumentação e produção de sentido.  
Gêneros argumentativos.  
Estilo de época como retrato da evolução cultural e social do Brasil.  
Vanguardas Europeias.  
Pré-Modernismo.  
Modernismo (três momentos).  
Tendências da arte e da Literatura Contemporânea. 
PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER) 
 
CONTEÚDOS 
 

CARGA 
HORÁRIA 

Pré-Modernismo [Conceitos básicos. Contexto histórico e social. Pensamento filosófico. 
Produção artística]. 3 

Poesia Pré-Moderna - Augusto dos Anjos. 3 
Prosa Pré-Moderna - Lima Barreto/Euclides da Cunha/ Monteiro Lobato/Graça Aranha. 
Revisão: Período simples[funções substantivas, adjetivas e adverbiais]. 

3 
3 
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Período composto por subordinação [funções substantivas, adjetivas e adverbiais]. 3 
História e cultura afro-brasileira no pensamento e na estética literária pré-moderna, moderna 
e pós-moderna  [influências e transculturalismos]. 5 

Modernismo  [Conceitos básicos. Contexto histórico e social. Pensamento filosófico. 
Produção artística]. 3 

Modernismo em Portugal: Orfismo/Fernando Pessoa. 3 
Modernismo no Brasil: Antecedentes da Semana/A Semana/Revistas e Manifestos. 3 
Modernismo Primeira fase [Poesia] [Os Andrades/Manuel Bandeira/Alcântara Machado]. 3 
Modernismo - Carlos Drummond de Andrade. 3 
Modernismo Segunda Fase [poesia] [Os espiritualistas - Cecília Meireles/Murilo/Jorge de 
Lima/Vinícius de Moraes]. 3 

Modernismo Terceira Fase [poesia] João Cabral de Melo Neto. 3 
Modernismo Primeira Fase [prosa] [O romance regionalista – (Nordeste) Rachel de 
Queiroz/José Lins do Rego/Jorge Amado/Graciliano Ramos/(Sul)Érico Veríssimo/Dionélio 
Machado]. 

3 

Modernismo Segunda Fase (Geração de 45) [prosa] Clarice Lispector/Guimarães Rosa]. 3 
Período composto por subordinação: Orações subordinadas substantivas. 3 
Período composto por subordinação: Orações subordinadas adjetivas. 3 
Período composto por subordinação: Orações subordinadas adverbiais.  3 
A coordenação - termos/orações.  3 
Período composto por coordenação. 5 
Pontuação. 5 
Produção de texto - O texto dissertativo-argumentativo 5 
Produção de texto - Tema x Teses e argumentos 5 
Produção de texto - Tipos de parágrafos [introdução/desenvolvimento/conclusão] 5 
Produção de texto - A coesão/mecanismos coesivos 5 
Produção de texto - Coesão x Coerência 5 
Sintaxe de Concordância - Conceito 5 
Concordância verbal 1 
Concordância Nominal 2 
Sintaxe de Regência - Conceito 2 
Regência Verbal. 1 
Regência Nominal. 2 
Crase. 2 
Sintaxe de Colocação - Conceito. 1 
Ordem dos termos na frase. 1 
Colocação Pronominal. 3 
METODOLOGIA  
Aulas expositivas e dialogadas. 
Painéis e mostras. 
Debates regrados. 
Aulas interativas com filmes e músicas. 
Exercícios individuais e em grupo em sala. 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 
Quadro branco. 
Pincéis. 
Textos avulsos. 
Livro didático. 
Projetor Multimídia.   
VISITAS TÉCNICAS  
 Não haverá 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
Critérios:  
A avaliação se pautará em critérios qualitativos e quantitativos, com 
observação sistemática do desempenho individual, verificando se o aluno 
apreendeu, analisou, criticou, estruturou e avançou de acordo com os 
conhecimentos exigidos e os objetivos fixados. 

Instrumentos: 
Provas 
Exercícios e trabalhos, individuais 
e em grupo, em sala e para casa. 
Produção textual em sala. 

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
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Português: Contexto, Interlocução e 
Sentido. 

ABAURRE, Maria Luiza M.; 
ABAURRE, Maria 
Bernadete M.; PONTARA, 
Marcela. 

 2ª  São Paulo Moderna 2013 

Viva: Português. 

CAMPOS, Elizabeth 
Marques; PINTO, Paula 
Cristina Marques Cardoso 
M.; ANDRADE, Silvia 
Letícia de. 

 2ª  São Paulo Ática 2013 

Moderna Gramática Portuguesa. BECHARA, E.  7ª  São Paulo  Lucerna 2002 
Gramática: aprender e praticar FERREIRA, M.  São Paulo  FTD 2007 
Português: Linguagens. CEREJA, W. R; 

MAGALHÃES, T. C. 
7ª  São Paulo Saraiva 2010 

Texto e interação: uma proposta de 
produção textual a partir de gêneros 
e projetos. 

CEREJA, W. R; 
MAGALHÃES, T. C. 

3ª  São Paulo Atual 2008 

Produção textual, análise de 
gêneros e compreensão. 

MARCUSCHI, L. A. 1ª  São Paulo Parábola 2008 

Prática de Morfossintaxe: como e 
por que aprender análise 
(morfo)sintática. 

SAUTCHUK, I. 1ª  Barueri-SP Manole 2004 

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Língua e Literatura FARACO, C. E.; MOURA, 

F. M. 
3ª  São Paulo Ática 1999 

Princípios da metodologia e normas 
para apresentação de trabalhos 
acadêmicos e científicos. 

Centro Federal de 
Educação Tecnológica do 
Espírito Santo. 

3ª  Vitória CEFETES 2008 

A coesão textual. KOCH, I. V. G. 18ª  São Paulo Contexto 2003 

A coerência textual KOCH, I. V. G.; 
TRAVAGLIA, L. C. 14ª  São Paulo Contexto 2002 

Lições de Texto: Leitura e Redação. 
FIORIN, José Luiz; 
SAVIOLI, Francisco 
Platão. 

1ª São Paulo Ática 1988 

Português: 3º ano – Ensino Médio BARRETO, R. G. et al. 1ª  São Paulo SM 2010 
 
                                                                                                                                                       

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                         
Unidade Curricular: Matemática  
Professor:   
Série/turma: 1ª    Ano:  Carga Horária: 127 h = 152 aulas   
OBJETIVO GERAL  

• Fornecer ao aluno conhecimentos relacionados aos métodos matemáticos, possibilitando a resolução 
de situações-problemas na área específica e em especial, em outras áreas do conhecimento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
• Reconhecer e utilizar símbolos, códigos e nomenclaturas da linguagem matemática; por exemplo, ao 

ler embalagens de produtos, manuais técnicos, textos de jornais ou outras comunicações, 
compreender o significado de dados apresentados por meio de porcentagens, escritas numéricas, 
potências de dez, variáveis em fórmulas. 

• Identificar, transformar e traduzir adequadamente valores e unidades básicas apresentados sob 
diferentes formas como decimais em frações ou potencias de dez, litros em metros cúbicos, 
quilômetros em metros, ângulos em graus e radianos. 

• Ler e interpretar dados ou informações apresentados em diferentes linguagens e representações, 
como tabelas, gráficos, esquemas, diagramas, árvores de possibilidades, fórmulas equações ou 
representações geométricas. 

• Traduzir uma situação dada em determinada linguagem para outra; por exemplo, transformar situações 
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dadas em linguagem discursiva em esquemas, tabelas, gráficos, desenhos, fórmulas ou equações 
matemáticas e vice-versa, assim como transformar as linguagens mais específicas umas nas outras, 
como tabelas em gráficos ou equações. 

• Acompanhar e analisar os noticiários e artigos relativos à ciência em diferentes meios de comunicação, 
como jornais, revistas e televisão, identificando o tema em questão e interpretando, com objetividade, 
seus significados e implicações para, dessa forma, ter independência para adquirir informações e estar 
a par do que se passa no mundo em que vive. 

• Expressar-se com clareza, utilizando a linguagem matemática, elaborando textos, desenhos, gráficos, 
tabelas, equações, expressões e escritas numéricas- para comunicar-se via internet, jornais ou outros 
meios, enviando ou solicitando informações, apresentando idéias, solucionando problemas. 

• Produzir textos analíticos para discutir, sintetizar e sistematizar formas de pensar, fazendo uso, sempre 
que necessário, da linguagem matemática.Redigir resumos, justificar raciocínios, propor situações-
problema, sistematizar as idéias principais sobre dado tema matemático com exemplos e comentários 
próprios. 

 

EMENTA  
 

CONTEÚDOS 
CARGA 
HORÁ

RIA 

 

TÓPICOS DE ARITMÉTICA E ALGEBRA   
• Números 3  
• Cálculo algébrico 4  
• Frações algébricas 4  

CONJUNTOS E CONJUNTOS NUMÉRICOS   
• A importância dos números 2  
• Conjuntos unitário, vazios e universo 3  
• Números naturais, inteiros, racionais, irracionais 3  
• Números reais 3  
• Reta real 3  
• Notação científica 3  
• Intervalos 3  
• Porcentagem 3  

GEOMETRIA PLANA   
• Ponto reta e plano 2  
• Posições relativas entre retas 3  
• Ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos 4  
• Perímetro 2  
• Áreas de regiões planas 3  

TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO   
• Triângulo retângulo 3  
• Teorema de Pitágoras 3  
• Teorema de Tales 3  
• Relações trigonométricas em um triângulo retângulo 3  
• Lei dos senos, cossenos 4  

FUNÇÕES REAIS (1º E 2º GRAUS E MODULAR)   
• Noção 2  
• Domínio e conjunto imagem de uma função 2  
• Gráfico da função 3  
• Distancia entre dois pontos 3  
• Função constante, linear, afim, (crescente e decrescente) 3  
• Zero da função do 1º grau, Declividade da reta, estudo do sinal 2  
• Equações do 2ºgrau: gráfico da função 4  
• Zeros da função quadrática 2  
• Vértice da parábola 2  
• Valor máximo e valor mínimo 2  
• Estudo do sinal 2  
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• Inequações do 2º grau 2  
FUNÇÃO EXPONENCIAL   

• Potenciação e radiciação 2  
• Equações exponenciais 4  
• Função exponencial 2  
• Gráfico 2  
• Função composta 3  
• Função inversa 3  

FUNÇÃO LOGARÍTMICA   
• Logaritmo 2  
• Propriedades dos logaritmos 5  
• Mudança de base 5  
• Função logarítmica 5  
• Equações logarítmicas 5  
• Gráfico 4  

SEQUÊNCIAS, PROGRESSÃO ARITMÉTICA E GEOMÉTRICA   
• Sequências 3  
• Lei de formação ou expressão geral 3  
• Termos eqüidistantes dos extremos 3  
• Progressão aritmética (P.A.) 4  
• Progressão geométrica (P.G.) 4  

METODOLOGIA DE ENSINO  
Aula expositiva e dialogada com resoluções e explicações de exemplos e exercícios. 
 

 

RECURSOS INSTRUMENTAIS  
Quadro e Pincel. 
Folhas Xerocopiadas (em forma de exercícios, apostilas, textos etc.). 
Livro didático. 

VISITAS TÉCNICAS   

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

 Critérios:  
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será 
contínua e efetiva, observando o desenvolvimento do 
aluno (participação, questionamentos, iniciativa e 
criatividade), considerando os aspectos qualitativos e 
quantitativos. 
A avaliação será desenvolvida conforme as 
determinações do Regime Interno da Instituição. 
.  

Instrumentos: 
Provas escritas; exercícios avaliativos; trabalhos; 
observação dos alunos. 

 

 
   

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)  

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano  

Matemática: ensino médio Kátia Stocco, 
Maria Ignez 

6ª São Paulo Saraiva 2010  

    

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.)  

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano  

Matemática Dante 1ª São Paulo Ática 2011  

Matemática Joamir Souza 1ª São Paulo FTD 2010  
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A matemática do ensino médio 

E. Lima, P.C. 
Carvalho, A. 
Morgado, E. 

Wagner 

2ª São Paulo SBM 2009 

 

 
 

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO       

Unidade Curricular: Matemática 
Professor:   
Série/turma: 2ª        Ano:  Carga Horária: 95h = 114 aulas  

OBJETIVO GERAL  

 
• Fornecer ao aluno conhecimentos relacionados aos métodos matemáticos, possibilitando a resolução 
de situações-problemas na área específica e em especial, em outras áreas do conhecimento. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Compreender o conceito de probabilidade. 

• Determinar a probabilidade de um evento num espaço amostral finito, independente da 

experimentação. 

• Identificar figuras geométricas e suas aplicações nas áreas de conhecimento. 

• Ler e interpretar textos e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, expressões, etc) 

• Identificar matrizes suas propriedades, operações e aplicações. 

• Reconhecer os elementos de um triângulo qualquer e resolver corretamente as relações 

indicadas(sen, cos, tg, cot, cossec, sec). 

• Resolver problemas de contagem simples. 

• Comunicar ideias, procedimentos e atitudes matemáticas, falando, escrevendo, representando, 

construindo tabelas e gráficos. 

• Fazer e validar conjecturas, experimentando e recorrendo a modelos, esboços, fatos conhecidos, 

relações e propriedades. 

• Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos. 

• Transcrever mensagens matemáticas da linguagem simbólica (equações, interpretações gráficas, 

diagramas ou expressões algébricas, extrapolações, interpolações, tabelas, etc) 

• Resolver problemas de áreas e volumes que envolva os sólidos geométricos e as respectivas 

unidades de medida. 

• Analisar e resolver situações problema que envolvam os principais poliedros e sólidos de rotação. 

EMENTA 
 Aplicação de conceitos relacionados às Técnicas de Contagem, Probabilidade e Estatística,Trigonometria, 
Álgebra ( Matrizes, determinantes e  Sistemas Lineares) e Geometria explicitando os cálculos de áreas e 
volumes, destacando as demonstrações das fórmulas e aplicações de problemas, proporcionando 
transposição didática e aplicação do conteúdo no cotidiano. 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
COMBINATÓRIA  

Princípio multiplicativo ou Princípio Fundamental da Contagem 04 
A permutação e o fatorial 02 
Arranjo Simples e a combinação – Equações em termos fatoriais  02 
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Equações especiais de análise combinatória / Binômio de Newton 02 
  

PROBABILIDADE   
Experimento Aleatório, Espaço Amostral e evento 02 
Cálculo da Probabilidade e Cálculo da Chance 02 
Análise da probabilidade de dois eventos: União, Interseção e Diferença; 02 
Probabilidade Condicional; 03 
  

NOÇÕES DE ESTATÍSTICA  
Noções Iniciais: População, Amostra, indivíduo,objeto, variável e frequência 03 
Valores de Tendência Central: Moda, Mediana e Média Aritmética 04 
Valores de Dispersão: Variância e desvio Padrão 04 
  

MATRIZES  
Conceito e propriedades 01 
Tipos de matrizes 01 
Operações com matrizes 02 
Matriz inversa para Ordem 2 02 
Matriz Transposta para Ordem 2 02 

DETERMINANTES  
Cálculo de determinante de matriz de ordem 2 01 
Regra de Sarrus 02 
Propriedades Fundamentais 02 
Menor Complementar – Cofator  01 
Teorema de Laplace 02 
Regra de Chió 02 

SISTEMAS LINEARES  
Introdução 01 
Equação linear 01 
Sistemas Lineares: Matrizes associadas 01 
Sistemas lineares – Resolução 02 
Classificação de sistemas lineares 01 
Sistemas equivalentes e escalonados 02 
Escalonamento 02 

TRIGONOMETRIA  
Trigonometria no Triângulo Retângulo - Relações Trigonométricas (Revisão) 05 
Redução ao 1º Quadrante 02 
Equações Trigonométricas 03 
Inequações trigonométricas 03 
Trigonometria em um Triângulo Qualquer 03 
Funções seno, cosseno e tangente da soma e subtração de dois arcos 02 
Funções secante, cossecante e cotangente da soma e subtração de dois arcos 02 
Funções seno, cosseno e tangente de arcos duplos e arcos metade 02 
Funções secante, cossecante e cotangente de arcos duplos e arcos metade 02 
Funções Trigonométricas (seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente) 04 

GEOMETRIA ESPACIAL  
Noções de Geometria Plana 05 
Poliedros 03 
Prismas 03 
Pirâmides 03 
Cilindros 03 
Cones 03 
Esfera 04 
Troncos 04 
METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas investigativas para construções e análises de conhecimentos; 
Aulas expositivas e dialogadas com resoluções, explicações e construções de conhecimentos; 
Utilização de dobraduras, jogos e aulas de campo, vídeos. 

RECURSOS INSTRUMENTAIS 
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Quadro e pincel;  
Papel milimetrado;  
Transferidor; 
Atividades diversificadas e xerografadas; 
Livro didático; 
Laboratório de informática; 
Sólidos geométricos; 
VISITAS TÉCNICAS  
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será 
contínua e efetiva, observando o desenvolvimento do 
aluno (participação, questionamentos, iniciativa e 
criatividade), considerando os aspectos qualitativos e
quantitativos. 
A avaliação será desenvolvida conforme as 
determinações do Regime Interno da Instituição. 

 

Instrumentos: Atividades investigativas, provas 
escritas, exercícios, trabalhos, observação e 
participação dos alunos. 

 

 

   

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Matemática – ensino médio Maria Ignez Diniz 
Kátia Stocco Smole 1ª São Paulo Saraiva 2010 

    
Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
A Matemática do Ensino Médio, 

vol 2 
E. Lima, P. C. Carvalho, A. 

Morgado, E. Wagner, 2ª São Paulo SBM 2009 

Fundamentos da Matemática 
Elementar 

IEZZi, G. ET AL. 8ª São Paulo ATUAL 2007 

Matemática – Vols. 1 & 2 Luiz Roberto Dante 1ª São Paulo Ática 2004 
Matemática – vols 1 & 2; 
(Coleção Um Novo Olhar) 

Joamir Roberto de Souza 1ª São Paulo FTD 2010 

      
 

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA  INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Matemática 
Professor:  
Série/turma: 3ª        Ano:  Carga Horária: 95 h = 114 aulas  

OBJETIVO GERAL 

 
• Fornecer ao aluno conhecimentos relacionados aos métodos matemáticos, possibilitando a resolução 

de situações-problemas na área específica e em especial, em outras áreas do conhecimento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Frente a uma situação ou problema, reconhecer a sua natureza e situar o objeto de estudo dentro 

dos diferentes campos da Matemática, ou seja, decidir-se pela utilização das formas algébrica, 
numérica, geométrica, combinatória ou estatística. Por exemplo, para calcular distâncias ou efetuar 
medições em sólidos, utilizar conceitos e procedimentos de geometria e medidas, enquanto para 
analisar a relação entre espaço e tempo no movimento de um objeto, optar pelo recurso algébrico 
das funções e suas representações gráficas; 

• Conhecer e aplicar várias formas de equação da reta; 
• Utilizar as várias formas de equação de uma circunferência na resolução de problemas; 
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• Operar com números complexos na forma algébrica e trigonométrica e interpretar geometricamente 
os resultados dessas operações e aplicá-las na resolução de problemas; 

• Utilizar as noções de polinômios na resolução de problemas; 
• Conhecer o Teorema Fundamental da Álgebra e suas aplicações. 

 

EMENTA 
• Geometria Analítica;  
• Polinômios e Equações Algébricas. 
 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
  1º BIMESTRE 
          GEOMETRIA ANALÍTICA – ESTUDO DO PONTO E DA RETA 

 

  
 - Introdução  1 
 - Plano cartesiano 1 
 - Relações entre as coordenadas de dois pontos 2 
 - Distância entre dois pontos 2 
 - Ponto médio e baricentro 2 
 - Área de Triângulos 2 
 - Condição de alinhamento de 3 pontos 3 
 - Modelos de equações de retas: geral, reduzida e segmentária 3 
 - Aplicações à Geometria Plana 4 
  

          GEOMETRIA ANALÍTICA - CIRCUNFERÊNCIAS  
 

 - Introdução – Definições e propriedades 1 
 - Equação Reduzida da circunferência 3 
 - Equação Geral da circunferência 3 
 - Posições relativas entre ponto e circunferência, reta e circunferência e entre circunferências. 3 
  
2° BIMESTRE 
          GEOMETRIA ANALÍTICA - CÔNICAS 

 

 - Parábola: introdução, equação e propriedades. 8 
 - Elipse: introdução, equação e propriedades. 8 
 - Hipérbole: introdução, equação e propriedades. 8 
 - Aplicações à Geometria Plana 6 
  

3° BIMESTRE 
          ÁLGEBRA – NÚMEROS COMPLEXOS 

 

 - Introdução, números imaginários  4 
 - Número complexo e propriedades 2 
 - Igualdade de complexos 1 
 - Operações com números complexos 5 
 - Forma algébrica dos números complexos 4 
 - Forma geométrica dos números complexos 4 
 - Forma trigonométrica dos números complexos 7 
  
4° BIMESTRE 
          ÁLGEBRA – POLINÔMIOS E EQUAÇÕES ALGÉBRICAS. 

 

 - Introdução e definição 1 
 - Equação polinomial 3 
 - Igualdade de polinômios 3 
 - Raiz de polinômio 4 
 - Operações com polinômios  6 
 - Teorema fundamental da álgebra 2 
 - Multiplicidade de uma raiz 2 
 - Relações de Girard 6 



   

 

56 

  
  
METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva e dialogada com resoluções e explicações de exemplos e exercícios. 
 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 

Quadro e Pincel. 
Folhas Xerocopiadas (em forma de exercícios, apostilas, textos etc.). 
Jogos e vídeos. 
Livro didático. 

VISITAS TÉCNICAS  

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem será 
contínua e efetiva, observando o desenvolvimento do 
aluno (participação, questionamentos, iniciativa e 
criatividade), considerando os aspectos qualitativos e 
quantitativos. 
A avaliação será desenvolvida conforme as 
determinações do Regime Interno da Instituição. 

Instrumentos: 
Provas escritas; exercícios avaliativos; trabalhos; 
observação dos alunos em sala. 

 
 

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Matemática: ensino médio Smole e Diniz 6ª São Paulo Saraiva 2010 

  

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Matemática: contexto e aplicações Dante 1ª São Paulo Ática 2011 

Matemática: novo olhar Souza 1ª São Paulo FTD 2010 

Matemática: ciências e aplicações Iezzi, et. al. 6ª São Paulo Saraiva 2010 

 

 

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO            
Unidade Curricular: Física 

Professor(a): 
Série/turma: 1ª        Ano:  Carga Horária: 76 aulas = 63 horas 

 OBJETIVO GERAL 

• Compreender os fatos e fenômenos físicos, suas aplicações práticas e a evolução destes 
cronologicamente. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Utilizar tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a expressão do saber físico; 
• Identificar fontes de informações e formas de obter informações relevantes. 
• Interpretar as informações científicas divulgadas na imprensa. 
• Identificar diferentes movimentos que se realizam no cotidiano e as grandezas relevantes, para sua 

observação, para explicar a sua participação nos processos naturais ou tecnológicos. 
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• Articular o conhecimento físico com o conhecimento de outras áreas do saber científico. 
• Reconhecer e aplicar as leis de Newton no seu dia-a-dia. 
• Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspecto de sua história e relações com o 

contexto cultural, social, político e econômico. 
• Utilizar a conservação da quantidade de movimento e a identificação de forças ou torques para fazer 

análises, previsões e avaliações de situações cotidianas que envolvem movimentos. 
• Identificar formas e transformações de energia associadas aos movimentos reias. 
• Estabelecer as condições necessárias para a manutenção do equilíbrio de objetos. 
• Reconhecer as relações entre os movimentos da Terra, da Lua e do Sol para a descrição de 

fenômenos astronômicos. 
• Identificar aspectos dos modelos explicativos da origem e constituição do Universo. 

EMENTA 
• Introdução geral; Movimento: Cinemática e dinâmica; Os princípios da conservação; Estática, 

Gravitação; Fluidostática 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
 Introdução à Física; Cinemática do movimento. 14 

 Dinâmica do movimento; Movimento circular. 12 

Energia cinética; Conservação da energia mecânica. 12 

Conservação da quantidade de movimento e colisões; Impulso de uma força. 16 

 Gravitação; Estática. 10 

 Fluidostática: Lei de Stevin e princípio de Arquimedes. 12 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas investigativas para construções e análises de conhecimentos; 
Aulas expositivas e dialogadas com resoluções, explicações e construções de conhecimentos; 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 

Quadro, livros, apostilas, vídeos, computador, data show e outros. 

VISITAS TÉCNICAS  
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

- Critérios: Os 
alunos serão avaliados ao longo do ano 
letivo e o registro das notas será 
semestral. 

Instrumentos: Testes, exercícios, participação do aluno nas 
atividades desenvolvidas, trabalhos, relatórios das pesquisas, 
experiências e outros. 

 

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Física - Volume 1 Antonio Máximo e Beatriz 
Alvarenga 

1ª SP Scipione 2012 

 

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Física - Volume Único  Antonio Máximo e Beatriz 
Alvarenga 

2ª SP Scipione 2008 

 Física - Volumes 1, 2 e 3 Professores GREF/USP 1ª SP Livraria da Física 2009 
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Tópicos de Física -Volume 1  Helou, Gualter, Newton 16ª SP Saraiva 2010 

              

 
Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO     
Unidade Curricular: Física  

Professor(a):   

Série/turma: 2ª               Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas   

OBJETIVO GERAL  

• Compreender os fatos e fenômenos físicos, suas aplicações práticas e a evolução destes 
cronologicamente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Utilizar tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a expressão do saber físico; 
• Identificar fontes de informações e formas de obter informações relevantes. 
• Interpretar as informações científicas divulgadas na imprensa. 
• Identificar fenômenos, fontes e sistemas que envolvem calor para a escolha de materiais 

apropriados a diferentes situações ou para explicar a participação do calor nos processos naturais 
ou tecnológicos. 

• Articular o conhecimento físico com o conhecimento de outras áreas do saber científico. 
• Reconhecer as propriedades térmicas dos materiais e o s diferentes processos de troca de calor; 
• Utilizar o modelo cinético das moléculas para explicar as propriedades térmicas das substancias, 

associando-o ao conceito de temperatura e à sua escala absoluta. 
• Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspecto de sua história e relações com o 

contexto cultural, social, político e econômico. 
• Associar diferentes características de sons as grandezas físicas para explicar, reproduzir, avaliar ou 

controlar a emissão de sons. 
• Identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem imagens para reconhecer o papel da luz e 

as características dos fenômenos físicos envolvidos. 
• Reconhecer os diferentes dos diferentes instrumentos ou sistemas que servem para ampliar a visão 

visando utilizá-los adequadamente. 

    

EMENTA  
• Termologia; Temperatura; Calor; Estudos dos gases; Leis da termodinâmica; Óptica Geométrica; 

Ondas. 

CONTEÚDOS 
CARGA 
HORÁRI

A 

 

 Termometria; Dilatação de sólidos e líquidos. 12  

 Calorimetria; Mudanças de estado de agregação.  10  

Transmissão de calor; Leis dos gases ideias; Termodinâmica. 10  

A luz; Espelhos planos; Espelhos esféricos. 14  

 Refração da luz; Lentes. 12  

Ondas; Propriedades das ondas. 10  

Interferência e ondas estacionárias. 8  

METODOLOGIA DE ENSINO  
Aulas investigativas para construções e análises de conhecimentos; 
Aulas expositivas e dialogadas com resoluções, explicações e construções de conhecimentos; 

 

RECURSOS INSTRUMENTAIS  
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Quadro, livros, apostilas, vídeos, computador, data show e outros.     

VISITAS TÉCNICAS   
  

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

- Critérios: Os alunos 
serão avaliados ao longo do ano letivo e o 
registro das notas será semestral. 

Instrumentos: Testes, exercícios, participação do aluno nas 
atividades desenvolvidas, trabalhos, relatórios das pesquisas, 
experiências e outros. 

 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)  
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano  

Física - Volume 2 Antonio Máximo e Beatriz 
Alvarenga 

1ª SP Scipione 2012  

   

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.)  

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano  

Física - Volume Único  Antonio Máximo e Beatriz 
Alvarenga 

2ª SP Scipione 2008  

 Física - Volumes 1, 2 e 3 Professores GREF/USP 1ª SP Livraria da Física 2009  

Tópicos de Física -Volume 2  Helou, Gualter, Newton 16ª SP Saraiva 2010  

 
                                                                            
Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                     
Unidade Curricular: Física 

Professor(a):  
Série/turma: 3ª         Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas 

OBJETIVO GERAL 

• Compreender os fatos e fenômenos físicos, suas aplicações práticas e a evolução destes 
cronologicamente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Utilizar tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a expressão do saber físico; 
• Identificar fontes de informações e formas de obter informações relevantes. 
• Interpretar as informações científicas divulgadas na imprensa. 
• Reconhecer a relação entre fenômenos magnéticos e elétricos nos processos naturais ou 

tecnológicos. 
• Articular o conhecimento físico com o conhecimento de outras áreas do saber científico. 
• Identificar semelhanças e diferenças entre os diversos processos físicos envolvidos e suas 

implicações práticas na geração de energia elétrica; 
• Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspecto de sua história e relações com o 

contexto cultural, social, político e econômico. 
• Identificar a função de dispositivos como capacitores, indutores e transformadores para analisar 

suas diferentes formas de utilização; 
• Avaliar o impacto dos usos da eletricidade sobre a vida econômica e social. 

EMENTA 
• Eletrostática; Eletrodinâmica; Eletromagnetismo; Física Contemporânea. 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
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 Carga, Eletrização, Força eletrostática, Campo Elétrico. 12 

 Potencial Elétrico, Trabalho no campo elétrico, Campo Uniforme, Corrente Elétrica.  16 

Tensão Elétrica, Resistores, Lei de Ohm, Associação de Resistores. 12 

Geradores e Circuitos elétricos, Receptores, potência e energia elétrica. 14 

 Campo, Força, Ondas e indução eletromagnética; Fontes de campo magnético. 12 

Teoria da relatividade; Física quântica. 10 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas investigativas para construções e análises de conhecimentos; 
Aulas expositivas e dialogadas com resoluções, explicações e construções de conhecimentos; 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 

Quadro, livros, apostilas, vídeos, computador, data show e outros. 

VISITAS TÉCNICAS  
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Critérios: Os alunos serão avaliados ao 
longo do ano letivo e o registro das notas 
será semestral. 

Instrumentos: Testes, exercícios, participação do aluno nas 
atividades desenvolvidas, trabalhos, relatórios das pesquisas, 
experiências e outros. 

   

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Física - Volume 3 Antonio Máximo e Beatriz 
Alvarenga 

1ª SP Scipione 2012 

 

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Física - Volume Único  Antonio Máximo e Beatriz 
Alvarenga 

2ª SP Scipione 2008 

 Física - Volumes 1, 2 e 3 Professores GREF/USP 1ª SP Livraria da Física 2009 

Tópicos de Física -Volume 3  Helou, Gualter, Newton 16ª SP Saraiva 2010 

 
                   

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
 

Unidade Curricular: Química   
Professor:   
Série/turma: 1ª     Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas  

OBJETIVO GERAL 
 

 
• Reconhecer: aspectos químicos relevantes na interpretação individual e coletiva do ser humano com o 

ambiente; o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural; as relações entre o desenvolvimento 
científico e tecnológico da Química e aspectos sociopolítico-culturais; os limites éticos e morais que 
podem estar envolvidos no desenvolvimento da Química e da tecnologia. 

• Descrever as transformações químicas em linguagem discursiva, compreender os códigos e símbolos 
próprios da Química atual, utilizar a representação simbólica das transformações químicas e reconhecer 
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suas modificações ao longo do tempo. Identificar fontes de informação relevantes para o conhecimento da 
Química e traduzir estas linguagens em outras formas de utilizadas em Química: gráficos, tabelas e 
ralações matemáticas. Compreender e utilizar conceitos químicos a partir de uma visão macroscópicas e 
sempre que possível associá-los aos modelos microscópicos. 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Identificar e caracterizar diferentes tipos de materiais e relacionar as características macroscópicas 
dos estados físicos com o estado de agregação de suas partículas. Extrair informações sobre o elemento 
químico da tabela periódica e ser capaz de fazer a sua distribuição eletrônica. Prever o tipo de ligação 
formada com base na distribuição eletrônica dos átomos. Explicar a formação das ligações iônicas, 
covalentes e metálicas e a geometria das moléculas. Identificar e compreender as funções inorgânicas. 
Compreender a reações químicas no nosso dia-a-dia e relacionar matematicamente as grandezas 
medidas para as substâncias presentes numa reação química. 
 

 

EMENTA 
 

 
Introdução à Química; Propriedades físicas dos materiais; Substâncias puras e misturas; Fenômenos 
físicos e químicos; Operações básicas de laboratório; Leis ponderais; Teoria atômica de Dalton; Modelos 
atômicos; Elementos e representações; Organização eletrônica em subníveis; Números quânticos; Tabela 
periódica; Propriedades periódicas; Ligação química: Iônica, covalente e metálica; Geometria molecular e 
polaridade de ligações; Forças intermoleculares; Funções Químicas; Ácidos, bases e sais segundo 
Arrhenius; Nomenclatura dos ácidos, bases e sais; Reações de neutralização; Estudo dos óxidos e dos 
hidretos; Poluição atmosférica; Poluição da água; Reações químicas e suas aplicações no dia-a-dia; 
Conceito de massa atômica; Conceito de mol; Determinação das fórmulas químicas; Balanceamento das 
reações químicas; Cálculo estequiométrico. 

 

 

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA 

 

Propriedades físicas dos materiais; Substâncias puras e misturas 6  
Fenômenos físicos e químicos 4  

Leis ponderais 7  
Modelos atômicos 8  
Elementos, representações, organização eletrônica em subníveis e números quânticos 8  
Tabela periódica e as propriedades periódicas 6  
Ligação química: Iônica, covalente e metálica; 10  
Geometria molecular, polaridade de ligações e forças intermoleculares 6  
Funções Químicas: ácidos, bases, sais e óxidos 6  
Reações químicas 5  
Cálculos químicos e estequiometria 10  

METODOLOGIA DE ENSINO  

Aula expositiva e dialogada.  

Análise de textos, gráficos e tabelas.  

Utilização de modelos moleculares e programas de modelagem computacional. 

Aula experimental. 

Desenvolvimento de projeto.  
 

 

RECURSOS INSTRUMENTAIS  

Quadro e pincel.  

Livro didático.  

Gráficos, textos e tabelas.  

Laboratório de Química. 

Materiais de laboratório. 

Modelos moleculares.  
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Laboratório de informática e programas computacionais. 
VISITAS TÉCNICAS   

Serão realizadas visitas técnicas desde que previamente agendadas e dentro do contexto de ensino 
aprendizagem e Química. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
 Critérios:  
 
Os critérios de aprovação seguirão as normas do regimento interno da 
Instituição.  

 

Instrumentos: 
 
Provas escritas; 
Exercícios avaliativos; 

 Relatórios de Experimentos; 
  

 

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Química um abordagem do 
cotidiano v.1 

PERUZZO, F. M. & 
CANTO, E. L 

4ªed SP Editora 
Moderna 2006 

Química – Química orgânica v.1 FELTRE, R. 4ªed SP Editora 
Moderna 1996 

Química – Química orgânica v.1 USBERCO, J. & 
SALVADOR, E 4ªed SP Guanab 

Koogan 1997 

Química REIS, Martha  SP Ática 2013 
   

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano  

Química SARDELLA, A 5ªed SP Editora Ática 
S.A 2002 

Química um abordagem do 
cotidiano v.2 e v.3 

PERUZZO, F. M. & 
CANTO, E. L 

4ªed SP Editora 
Moderna 2006 

Princípios de Química – 
questionando a vida moderna e o 

meio ambiente 

ATKINS, P. & JONES, L 
3ªed SP Editora Artmed 

S.A 2006 

Introdução à Química Orgânica BARBOSA, L. C. A. 2ªed SP Prentice Hall 2004 
 

          

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
 

Unidade Curricular: Química  
Professor:   
Série/turma: 2ª               Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas  

OBJETIVO GERAL 
 

• Reconhecer: aspectos químicos relevantes na interpretação individual e coletiva do ser humano com o 
ambiente; o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural; as relações entre o 
desenvolvimento científico e tecnológico da Química e aspectos sociopolítico-culturais; os limites éticos e 
morais que podem estar envolvidos no desenvolvimento da Química e da tecnologia. 

• Descrever as transformações químicas em linguagem discursiva, compreender os códigos e símbolos 
próprios da Química atual, utilizar a representação simbólica das transformações químicas e reconhecer 
suas modificações ao longo do tempo. Identificar fontes de informação relevantes para o conhecimento 
da Química e traduzir estas linguagens em outras formas de utilizadas em Química: gráficos, tabelas e 
ralações matemáticas. Compreender e utilizar conceitos químicos a partir de uma visão macroscópicas e 
sempre que possível associá-los aos modelos microscópicos. 

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Conceituar e classificar as propriedades das soluções. Identificar e compreender as energias envolvidas 
nas transformações químicas. Reconhecer os fatores que afetam a velocidade de uma reação, explicar a 
ocorrência e a velocidade das reações através da teoria das colisões. Identificar os principais fatores que 
podem alterar a situação de um sistema químico em equilíbrio através de cálculos, análise de gráficos e 
experimentos práticos. Determinar o estado de oxidação dos elementos a partir de fórmulas químicas, 
equacionar e balancear equações de oxidação e redução compreender o funcionamento de pilhas e 
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eletrólise. 
 

EMENTA 
 

 
Soluções; Curvas de solubilidade; Concentração das soluções; Diluição das soluções; Misturas de 
soluções com mesmo soluto; Cálculo estequiométrico envolvendo soluções: titulação ácido-base; 
Termoquímica; Equações termoquímicas; Entalpia padrão; Lei de Hess; Energia de ligação; Cinética 
Química; Fatores que afetam a velocidade das reações; Teoria das colisões; Lei de velocidade; Equilíbrio 
Químico; Deslocamento do equilíbrio químico; Princípio de Le Chatelier; Equilíbrio em meio aquoso; 
Equilíbrio iônico da água; Hidrolise salina e solução tampão; Equilíbrio heterogêneo; Eletroquímica; 
Número de oxidação; Reações Redox; Pilhas; Eletrólise. 
  

 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
 

Soluções 13  
     Termoquímica 16  

Cinética Química 15  
Equilíbrio Químico 16  
Eletroquímica 16  
   

METODOLOGIA   
Quadro e pincel.  
Livro didático.  
Gráficos, textos e tabelas.  
Laboratório de Química. 
Materiais de laboratório. 
Modelos moleculares.  
Laboratório de informática e programas computacionais.  

 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS  
Quadro e pincel.  
Livro didático.  
Gráficos, textos e tabelas.  
Laboratório de Química. 
Materiais de laboratório. 
Modelos moleculares.  
Laboratório de informática e programas computacionais. 

 

VISITAS TÉCNICAS   
Serão realizadas visitas técnicas desde que previamente agendadas e dentro do contexto de ensino 
aprendizagem e Química. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
 Critérios:  
 
Os critérios de aprovação seguirão as normas do regimento interno da 
Instituição.  

 

Instrumentos: 
 
Provas escritas; 
Exercícios avaliativos; 

 Relatórios de Experimentos; 
  

 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Química um abordagem do 
cotidiano v.2 

PERUZZO, F. M. & 
CANTO, E. L 

4ªed SP Editora 
Moderna 2006 

Química – Química orgânica v.2 FELTRE, R. 4ªed SP Editora 
Moderna 1996 

Química – Química orgânica v.2 USBERCO, J. & 
SALVADOR, E 4ªed SP Guanab 

Koogan 1997 

Química REIS, Martha  SP Ática 2013 
   

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
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Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Química SARDELLA, A 5ªed SP Editora Ática 

S.A 2002 

Química um abordagem do 
cotidiano v.1 e v.3 

PERUZZO, F. M. & 
CANTO, E. L 

4ªed SP Editora Moderna 2006 

Princípios de Química – 
questionando a vida moderna e o 

meio ambiente 

ATKINS, P. & JONES, L 
3ªed SP Editora Artmed 

S.A 2006 

Introdução à Química Orgânica BARBOSA, L. C. A. 2ªed SP Prentice Hall 2004 
                    

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
 

Unidade Curricular: Química  
Professor:  

 

 
Série/turma: 3ª     Ano: Carga Horária: 63 horas = 76 aulas  

OBJETIVO GERAL 
 

 
• Reconhecer: aspectos químicos relevantes na interpretação individual e coletiva do ser humano com o 

ambiente; o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural; as relações entre o desenvolvimento 
científico e tecnológico da Química e aspectos sociopolítico-culturais; os limites éticos e morais que 
podem estar envolvidos no desenvolvimento da Química e da tecnologia. 

• Descrever as transformações químicas em linguagem discursiva, compreender os códigos e símbolos 
próprios da Química atual, utilizar a representação simbólica das transformações químicas e reconhecer 
suas modificações ao longo do tempo. Identificar fontes de informação relevantes para o conhecimento da 
Química e traduzir estas linguagens em outras formas de utilizadas em Química: gráficos, tabelas e 
ralações matemáticas. Compreender e utilizar conceitos químicos a partir de uma visão macroscópicas e 
sempre que possível associá-los aos modelos microscópicos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
• Identificar as características e propriedades dos compostos orgânicos; Aplicar diferentes conceitos de 

Química para a análise e compreensão dos compostos de carbono; Compreender no contexto atual as 
aplicações dos compostos orgânicos e sua importância para a humanidade; Reconhecer as principais 
transformações que ocorrem com os compostos orgânicos a nível de natureza, laboratório e sistemas 
biológicos. 

 

 

EMENTA 
 

 
Conceitos de geometria molecular, polaridade de ligação e forças intermoleculares; química do carbono; 

cadeias carbônicas; funções orgânicas: identificação, propriedades e aplicações; isomeria constitucional e 
espacial; reações orgânicas; polímeros; pesticidas e produtos naturais. Radioatividade; Emissões 
Radioativas; Leis da Radioatividade; Equações de Decaimento Radioativo. 

 

 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
 

Química do Carbono. 4  
     Ligações químicas, geometria molecular, polaridade de ligação. 5  

Cadeias Carbônicas. 10  
Funções Orgânicas. 15  
Forças intermoleculares, propriedades físicas das substâncias (Tfus, Teb e densidade). 12  
Isomeria (plana, geométrica e óptica). 13  
Acidez e basicidade de compostos orgânicos.  8  
Reações Orgânicas. 15  
Radiatividade 4  

METODOLOGIA   

Aula expositiva e dialogada.  

Análise de textos, gráficos e tabelas.  
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Utilização de modelos moleculares e programas de modelagem computacional. 

Aula experimental. 

Desenvolvimento de projeto.  
 

RECURSOS METODOLÓGICOS  

Quadro e pincel.  

Livro didático.  

Gráficos, textos e tabelas.  

Laboratório de Química. 

Materiais de laboratório. 

Modelos moleculares.  
Laboratório de informática e programas computacionais 

 

VISITAS TÉCNICAS   
Serão realizadas visitas técnicas desde que previamente agendadas e dentro do contexto de ensino 
aprendizagem e Química. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
 Critérios:  
 
Os critérios de aprovação seguirão as normas do regimento interno da 
Instituição.  

 

Instrumentos: 
 
Provas escritas; 
Exercícios avaliativos; 

 Relatórios de Experimentos; 
  

 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Química um abordagem do 
cotidiano v.3 

PERUZZO, F. M. & 
CANTO, E. L 

4ªed SP Editora 
Moderna 2006 

Química – Química orgânica v.3 FELTRE, R. 4ªed SP Editora Moderna 1996 

Química – Química orgânica v.3 USBERCO, J. & 
SALVADOR, E 4ªed SP Guanab 

Koogan 1997 

Química REIS, Martha  SP Ática 2013 
   

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Química SARDELLA, A 5ªed SP Editora Ática 
S.A 2002 

Química um abordagem do 
cotidiano v.1 e v.2 

PERUZZO, F. M. & 
CANTO, E. L 

4ªed SP Editora 
Moderna 2006 

Princípios de Química – 
questionando a vida moderna e o 

meio ambiente 

ATKINS, P. & JONES, L 
3ªed SP Editora Artmed 

S.A 2006 

Introdução à Química Orgânica BARBOSA, L. C. A. 2ªed SP Prentice Hall 2004 
                                                                                          

 

Curso: CURSO TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO         

Unidade Curricular: Biologia  
Professor(a):   
Série/turma: 1ª        Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas  

OBJETIVO GERAL 

 
• Assimilar o valor da Biologia na busca do conhecimento da compreensão da vida nos seus detalhes 
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e em todas as suas implicações. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
• Ser capaz de refletir criticamente, usando habilidades trabalhadas durante as aulas, como: observa-

ção, identificação, comparação, análise e síntese. 
• Compreender a visão científica atual sobre as origens do Universo, da Terra e dos seres vivos. 
• Demonstrar as substâncias químicas presentes nas células, suas principais características e funções 

nos seres vivos. 
• Reconhecer e diferenciar os tipos celulares, bem como seus componentes básicos e suas respecti-

vas funções. 
• Identificar a capacidade reprodutiva das células através dos mecanismos de mitose e meiose. 
• Distinguir os tecidos que compõem os seres vivos, juntamente com sua localização no corpo humano 

e suas funções. 
• Utilizar do conhecimento biológico para aprimorar-se humanamente, encontrando caminhos profissi-

onais e pessoais harmônicos com seus interesses e capacidades. 
 

 

EMENTA  
• Aplicar os conceitos estudados ao cotidiano, percebendo a necessidade do estudo da Biologia para 

compreensão de fenômenos diários, encontrando caminhos profissionais e pessoais harmônicos com 
seus interesses e capacidades. 

 

CONTEÚDOS CARGA HORÁRIA  

Origem da vida: 
• Teoria da abiogênese X Teoria da biogênese 
• Evolução química 
• Características dos seres vivos  

13 

 

Bioquímica celular: compostos inorgânicos e orgânicos 
• Água 
• Sais minerais 
• Vitaminas 
• Lipídios 
• Glicídios 
• Carboidratos 
• Proteínas 
• Ácidos nucléicos 

15 

 

Citologia 
• Morfologia celular 
• Membrana plasmática e transporte de substâncias 
• Organelas citoplasmáticas 
• Núcleo  

24 

 

Divisão celular 
• Mitose 
• Meiose 

11 
 

Histologia 
• Tecido epitelial 
• Tecido conjuntivo 
• Tecido muscular 
• Tecido hematopoiético 
• Tecido ósseo 
• Tecido nervoso 

13 

 

Observação: O estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e a Educação Ambiental (Lei 11.645, 
de 10 de março de 2008) serão desenvolvidos de modo transversal, contínuo e permanente no enfoque dos 
conteúdos. 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
• Aula teórica expositiva e dialogada 
• Aula práticas e experimentais 
• Pesquisa de campo 
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• Análise e discussão de textos 
• Trabalhos em grupos 
• Leituras de livros paradidáticos, jornais, revistas 
• Trabalho com imagens 
• Filmes referentes ao conteúdo em estudo 
• Vídeos educativos e documentários 
• Aula de consultoria às informações na internet 

RECURSOS INSTRUMENTAIS 
 
• Livro didático 
• Aparelho de DVD 
• DVD 
• Projetor de Multimídia 
• Retroprojetor e transparências 
• Computador 
• Quadro branco e pincéis 
• Microscópio 
• Lâminas de microscópio 
• Material impresso 
• Modelos 
• Microscópios 
• Vídeos e filmes 
• Internet 
• Livros paradidáticos 

VISITAS TÉCNICAS   
  
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 Critérios:  
A avaliação ocorrerá de forma contínua, sendo avaliados 
os conhecimentos por meio dos instrumentos a serem 
aplicados individualmente ou em grupo. Serão valorizados 
quaisquer avanços do aluno, como o aumento de sua 
capacidade em explicitar verbalmente ou por escrito suas 
conclusões, em interpretar textos, dados, gráficos, tabelas 
e imagens. 
 
OBSERVAÇÃO: A recuperação será realizada paralela-
mente aos conteúdos ministrados. 
 

Instrumentos: 
Relatórios 
Prova escrita e oral com questões objetivas e 
discursivas 
Pesquisa em classe e extra-classe 
Exercícios 
Trabalhos individuais ou em grupos 
Desenvolvimento de projetos 
Relatórios de aulas práticas e de campo 
 
 

  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano  

Biologia AMABIS e MARTHO 3ª São Paulo Moderna 2010  
    

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano  
Biologia Integrada CHEIDA, L. E. 1ª São Paulo FTD 2003 

Biologia LAURENCE, J 1ª São Paulo Nova 
Geração 2005 

Biologia LINHARES e 
GEWANDSZNAJDER 1ª São Paulo Ática 2008 

 Biologia: genética, evolução 
e ecologia 

PAULINO, Wilson Roberto 1ª São Paulo Ática 2005   

 

Curso: CURSO TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO         

Unidade Curricular: Biologia  
Professor(a):   
Série/turma: 2ª         Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas  
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OBJETIVO GERAL 

• Despertar no aluno o interesse pela biologia, estimulando a compreensão da diversidade dos seres 
vivos e a importância para o equilíbrio do meio ambiente. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Ser capaz de refletir criticamente, usando habilidades trabalhadas durante as aulas, como: observa-
ção, identificação, comparação, análise e síntese. 

• Compreender que a sistemática, cujos resultados se expressam pela taxonomia, organiza a diversi-
dade dos seres vivos e facilita seu estudo; 

• Estar informado sobre a natureza dos vírus, as doenças que eles causam e suas formas de disse-
minação e tratamento, de modo a atuar positivamente, tanto no aspecto pessoal como no social, pa-
ra a prevenção de doenças virais; Valorizar os conhecimentos científicos e técnicos e reconhecer 
que esses conhecimentos podem contribuir para a melhoria da vida humana; 

• Valorizar o estudo sistematizado e aprofundado de seres vivos, o qual permite reconhecer padrões 
de semelhança e de diferença entre os seres que nos rodeiam; Reconhecer a importância ecológica 
e econômica para a humanidade e estar informado sobre a variedade das características animais, 
tanto para ampliar a compreensão geral sobre o fenômeno vida, quanto para utilizar esse conheci-
mento em aspectos práticos, como distinguir animais úteis dos potencialmente perigosos à nossa 
espécie. 

• Utilizar do conhecimento biológico para aprimorar-se humanamente, encontrando caminhos profis-
sionais e pessoais harmônicos com seus interesses e capacidades. 

EMENTA  
• Classificação dos Seres Vivos; Vírus; Procariontes; Protozoários e Algas; Fungos; Plantas; Animais.   

CONTEÚDOS CARGA HORÁRIA  

Noções Básicas de Sistemática: 
• A classificação biológica; 
•  Os reinos dos seres vivos; 

7 
  

Os vírus 
• A estrutura dos vírus 
• Multiplicação dos vírus 
• Importância do estudo dos vírus: doenças 

10 

  

Estudo dos principais seres vivos: 
• Os seres procarióticos: eubactérias e arqueobactérias 
• Protista: algas e protozoários 
• Fungos  

13 

  

Reino Vegetal: 
• Plantas: Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas 
• Morfologia, Histologia e Fisiologia de plantas angiospermas: Tecidos 

vegetais, Transporte de seivas, Fotossíntese e Hormônios. 

21 

  

Reino Animal: 
• Poríferos, Cnidários, Platelmintos, Nematódeos, Anelídeos, Artrópodes, 

Moluscos, Equinodermas, Cordados. 
25 

  

Observação: O estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e a Educação Ambiental (Lei 
11.645, de 10 de março de 2008) serão desenvolvidos de modo transversal, contínuo e permanente no 
enfoque dos conteúdos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  
 

• Aula teórica expositiva e dialogada 
• Aula práticas e experimentais 
• Pesquisa de campo 
• Análise e discussão de textos 
• Trabalhos em grupos 
• Leituras de livros paradidáticos, jornais, revistas 
• Trabalho com imagens 
• Filmes referentes ao conteúdo em estudo 
• Vídeos educativos e documentários 
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• Aula de consultoria às informações na internet 
RECURSOS INSTRUMENTAIS  

• Livro didático 
• Aparelho de DVD 
• DVD 
• Projetor de Multimídia 
• Retroprojetor e transparências 
• Computador 
• Quadro branco e pincéis 
• Microscópio 
• Lâminas de microscópio 
• Material impresso 
• Modelos 
• Microscópios 
• Vídeos e filmes 
• Internet 
• Livros paradidáticos 

VISITAS TÉCNICAS   
  
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
 Critérios:  
A avaliação ocorrerá de forma contínua, sendo avaliados os 
conhecimentos por meio dos instrumentos a serem aplicados 
individualmente ou em grupo. Serão valorizados quaisquer 
avanços do aluno, como o aumento de sua capacidade em 
explicitar verbalmente ou por escrito suas conclusões, em 
interpretar textos, dados, gráficos, tabelas e imagens. 
 
OBSERVAÇÃO: A recuperação será realizada paralelamente 
aos conteúdos ministrados. 
 

Instrumentos: 
Relatórios 
Prova escrita e oral com questões objetivas e 
discursivas 
Pesquisa em classe e extra-classe 
Exercícios 
Trabalhos individuais ou em grupos 
Desenvolvimento de projetos 
Relatórios de aulas práticas e de campo 
 
 

 

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)  
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano  

Biologia das células AMABIS e MARTHO 3ª São Paulo Moderna 201
0 

 

   
Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.)  

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano  
Biologia vegetal HAVEN, EVERT e EICHORN 5ª Rio de 

Janeiro 
Guanabara 

Koogan 1992     

Fisiologia vegetal THAIZ e ZEIGER 4ª Porto Alegre Artmed 2009  
 

Curso: CURSO TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO          

Unidade Curricular: Biologia   
Professor(a):    
Série/turma: 3ª     Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas   

OBJETIVO GERAL 

• Compreender a importância dos estudos da Genética, Evolução e Ecologia de maneira a estimular 
ao aluno associar tais conteúdos com o seu cotidiano. 

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    
• Enunciar a importância da Genética nos dias de hoje; 
• Discutir sobre os aspectos positivos e negativos ligados à genética e sua aplicabilidade; 
• Enunciar a Lei da segregação dos gametas; 
• Descrever as experiências pioneiras de Mendel; 
• Resolver problemas referentes à 1ª Lei de Mendel; 
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• Reconhecer as alterações nas proporções mendelianas; 
• Demonstrar o conhecimento interpretativo em cálculos de probabilidade na genética; 
• Enunciar a Lei da segregação independente dos gametas; 
• Resolver problemas de di, tri e polihibridismo; 
• Descrever a variação fenotípica e genotípica da polialelia; 
• Reconhecer as diferenças existentes dentro dos grupos sanguíneos humano e seus aspectos de 

doação; 
• Explicar como a Eritroblastose Fetal se manifesta em possíveis cruzamentos; 
• Conceituar, caracterizar e exemplificar as interações Gênicas; 
• Aplicar os conhecimentos de caracteres determinados pela Interação Gênica; 
• Explicar o mecanismo da ligação gênica; 
• Resolver problemas do linkage; 
• Identificar a posição dos gens em um cromossomo; 
• Resolver problemas dos mapas cromossômicos; 
• Diferenciar os cromossomos autossômicos dos heterossômicos e sua distribuição cariotípica; 
• Identificar as anomalias na espécie humana por alterações genéticas nos cromossomos sexuais; 
• Relacionar este fenômeno aos aspectos biotecnológicos desenvolvidos na atualidade; 
• Descrever algumas técnicas utilizadas dentro da engenharia genética; 
• Ressaltar os aspectos positivos e negativos da engenharia genética. 
• Confrontar as idéias das primeiras teorias da origem da vida com a atual, estabelecendo assim um 

conceito crítico sobre a Origem da Vida; 
• Descrever as teorias evolutivas Lamarquismo, Darwinismo e Neodarwinismo; 
• Distinguir as teorias evolutivas e relacioná-las, podendo assim estabelecer um conceito crítico posi-

tivo e negativo das idéias evolutivas; 
• Reconhecer a Teoria Neodarwinista como a teoria atualmente aceita pela ciência, sem estabelecer 

no entanto como uma idéia fixa e imutável; 
• Demonstrar as evidências que servem de provas para a Evolução; 
• Demonstrar o papel do isolamento geográfico e reprodutivo na formação das espécies; 
• Diferenciar os processos de especiação (anagênese de cladogênese); 
• Explicar os objetivos do equilíbrio gênico em uma população e relacioná-lo com a evolução; 
• Descrever as principais características do grupo dos primatas e relacioná-las com o ser humano; 
• Enumerar os principais precursores do homem atual, dando suas principais características. 
• Reconhecer a importância da Ecologia no mundo atual; 
• Diferenciar os níveis ecológicos utilizados no estudo; 
• Conceituar e diferenciar os termos ecológicos utilizados no estudo; 
• Reconhecer o fluxo de matéria e energia que flui em uma determinada Cadeia e Teia alimentar; 
• Distinguir uma Cadeia de uma Teia alimentar; 
• Demonstrar o conhecimento do fluxo de matéria e energia através da representação das Pirâmides 

Ecológicas; 
• Descrever os ciclos dos principais elementos químicos pelos organismos e pelo meio abiótico; 
• Enumerar e caracterizar as diversas formas de relações harmônicas e desarmônicas observadas 

entre os seres vivos; 
• Enumerar os fatores que regulam a densidade populacional; 
• Demonstrar os processos de sucessão em um determinado ecossistema; 
• Descrever os Biociclos Terrestres e os Principais Biomas Brasileiros; 
• Discutir sobre a interferência do homem no equilíbrio ecológico; 
• Demonstrar a necessidade de medidas urgentes para a preservação da natureza, como condição 

necessária para a sobrevivência do homem de outros seres na Terra. 

EMENTA   
• Genética 
• Evolução 
• Ecologia 

   

CONTEÚDOS CARGA HORÁRIA   
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GENÉTICA 
• Conceitos Básicos e Aspectos Históricos 
• Primeira Lei de Mendel 
• Probabilidade em Genética 
• Segregação Independente dos Genes 
• Alelos Múltiplos 
• Herança dos Grupos Sanguíneos 
• Interação Gênica 
• Genes Ligados 
• Herança do Sexo 
• Engenharia Genética 
• Biotecnologia 

36 

  

EVOLUÇÃO 
• Teorias Evolutivas 
• Genética das populações e formação de novas espécies 
• A história dos seres vivos 

20 

  

ECOLOGIA 
• Importância e conceitos da Ecologia 
• Cadeias e Teias Alimentares 
• Ciclos Biogeoquímicos 
• Relações Ecológicas 
• Dinâmica das populações 
• Sucessão Ecológica 
• Distribuição dos organismos na Biosfera; 
• Poluição, Desequilíbrios Ambientais  

20 

  

Observação: O estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e a Educação Ambiental (Lei 
11.645, de 10 de março de 2008) serão desenvolvidos de modo transversal, contínuo e permanente no 
enfoque dos conteúdos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  
 

• Aula teórica expositiva e dialogada 
• Aula práticas e experimentais 
• Pesquisa de campo 
• Análise e discussão de textos 
• Trabalhos em grupos 
• Leituras de livros paradidáticos, jornais, revistas 
• Trabalho com imagens 
• Filmes referentes ao conteúdo em estudo 
• Vídeos educativos e documentários 
• Aula de consultoria às informações na internet 

RECURSOS INSTRUMENTAIS  
 
• Livro didático 
• Aparelho de DVD 
• DVD 
• Projetor de Multimídia 
• Retroprojetor e transparências 
• Computador 
• Quadro branco e pincéis 
• Microscópio 
• Lâminas de microscópio 
• Material impresso 
• Modelos 
• Microscópios 
• Vídeos e filmes 
• Internet 
• Livros paradidáticos 

VISITAS TÉCNICAS   
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
 Critérios:  
A avaliação ocorrerá de forma contínua, sendo avaliados 
os conhecimentos por meio dos instrumentos a serem 
aplicados individualmente ou em grupo. Serão 
valorizados quaisquer avanços do aluno, como o 
aumento de sua capacidade em explicitar verbalmente ou 
por escrito suas conclusões, em interpretar textos, dados, 
gráficos, tabelas e imagens. 
 
OBSERVAÇÃO: A recuperação será realizada paralela-
mente aos conteúdos ministrados. 
 

Instrumentos: 
Relatórios 
Prova escrita e oral com questões objetivas e 
discursivas 
Pesquisa em classe e extra-classe 
Exercícios 
Trabalhos individuais ou em grupos 
Desenvolvimento de projetos 
Relatórios de aulas práticas e de campo 
 
 

    

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Biologia das células AMABIS e MARTHO 3ª São Paulo Moderna 2010 
        

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Genética na Agropecuária RAMALHO, SANTOS e PINTO 4ª Lavras UFLA 2008 
 Fisiologia vegetal THAIZ e ZEIGER 4ª Porto Alegre Artmed 2009 
 
 

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: História 
Professor(a):   
Série/turma:  1ª               Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas 

OBJETIVO GERAL 

 
   Propiciar conhecimentos históricos essenciais para que o educando reflita conscientemente sobre a 
trajetória humana no planeta – consciência do fomos para transformação no que somos.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Entender que a organização do trabalho é consequência da estrutura econômica produtiva, enfatizando as 
condições – agricultura / produção de excedentes – que tornam possível a estruturação do capitalismo; 
Compreender o revigoramento e a renovação do pensamento que acompanham o desenvolvimento do 
comércio e da mentalidade coletiva humana; 
Compreender os mecanismos de resistência e revolta como forma de contestação da opressão escravista 
colonial; 
Perceber o processo histórico na sua totalidade e que o mesmo se constitui de micro partes do cotidiano do 
ser humano e seu ecossistema de atuação; 
Entender que o processo histórico é resultado de fatores econômicos, sociais, ambientais, políticos e 
culturais; 
Desenvolver a capacidade de percepção de si mesmo como ser histórico e a importância de sua integração 
na sociedade; 
Buscar no passado, na evolução total da humanidade, possíveis respostas para os questionamentos do 
homem quanto à sua existência, origem, evolução e destino; 
Desenvolver a capacidade de perceber as raízes históricas dos fatos contemporâneos e as futuras 
perspectivas do nosso presente; 
Avaliar as diferentes produções por meio das técnicas e tecnologias: estudo comparativo da utilização de 
diferentes conhecimentos e necessidades; 
Refletir sobre a importância dos povos que deram origem à civilização ocidental. 

EMENTA 
   A produção do conhecimento histórico: narrativas, memórias, identidades e temporalidades. Da pré-história 
às primeiras civilizações: as relações entre o homem e a natureza, a Revolução agrícola e a formação do 
Estado.  A origem do homem americano. A antiguidade clássica: a pólis, a guerra, as sexualidades, a 
condição feminina e o mundo rural. A Idade Média: a formação do mundo medieval, o nascimento e a
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expansão do Islã, o apogeu do feudalismo, a espiritualidade medieval e o outono da Idade Média. A 
formação dos Estados modernos e a ocupação da América. 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
A produção do conhecimento histórico: narrativas, memórias, identidades e temporalidades.  

• As fontes da pesquisa histórica; 
• A história e a questão da narrativa; 
• História e memória. 

2  

Da pré-história às primeiras civilizações: as relações entre o homem e a natureza, a 
Revolução agrícola e a formação do Estado. 

• A evolução humana; 
• Os períodos da pré-história; 
• Revolução agrícola e revolução urbana; 
• O conceito de civilização e o surgimento do Estado; 
• As primeiras civilizações: 
• Os mesopotâmicos; 
• Os africanos; 
• Os semitas. 

12  

A origem do homem americano 
• Pré-História americana: a chegada dos primeiros povoadores; 
• Pré-História brasileira: como eram os primeiros habitantes do Brasil. 

4  

A antiguidade clássica: a polis, a guerra, as sexualidades, a condição feminina e o mundo 
rural. 

•  Grécia antiga: 
• O mundo grego; 
• O nascimento da democracia; 
• Esparta e Antenas; 
• Gregos contra Persas; 
• Gregos contra Gregos (Guerra do Peloponeso); 
• Felipe e Alexandre da Macedônia; 
• Religião, Artes, Teatro, Pensamento filosófico  e científico; 
• O cotidiano do povo grego. 

 
• Roma: 

• Monarquia; 
• República (509 a 27 a.C.); 
• Ascensão e queda do Estado Imperial (30 a.C. - 453 d.C); 
• A força do poder espiritual; 
• A diversificação cultural de Roma. 

 

28  

A Idade Média: a formação do mundo medieval, o nascimento e a expansão do Islã, o apogeu 
do feudalismo, a espiritualidade medieval e o outono da Idade Média. 

• Alta Idade Média: 
• A formação da cristandade ocidental; 
• O Islã; 
• Os impérios cristãos. 

 
• Baixa Idade Média: 

• A transição do mundo feudal para o mundo moderno: 
• Renascimento; 
• Crise do Século XIV.  

15  

A formação dos Estados modernos e a ocupação da América. 
• A formação dos Estados Modernos; 
• A expansão marítima; 
• As reformas religiosas; 
• A conquista da América: 

• Os povos americanos: indígenas, incas, maias e astecas; 
• Os conflitos entre nativos da América e colonizadores.  

15  
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METODOLOGIA DE ENSINO 
Aula expositiva e dialogada; Grupos de debate e reflexão; Análise de textos, imagens, filmes e 

documentários históricos. 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 
Quadro branco, pincéis, recursos audiovisuais, projetor multimídia, computador, livros e revistas. 
VISITAS TÉCNICAS  
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios de avaliação: Os critérios de avaliação se basearão nos objetivos listados acima e serão 
estabelecidos ao longo do processo de ensino-aprendizagem, sendo complementados com a verificação do 
uso adequado da língua portuguesa e suas normas gramaticais. Mas, como critérios gerais, propõe-se: 
cumprimento das tarefas propostas e entrega no prazo estipulado; assiduidade e envolvimento com a 
matéria; comportamento adequado com a civilidade em sala de aula. 
 
Instrumentos de avaliação: Provas escritas; trabalhos de pesquisa e apresentação escrita e/ou oral; 
realização de exercícios escritos; observação. 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

História Global (Brasil e Geral) .  
Volume 1 

COTRIM, Gilberto. 1ª São Paulo Saraiva 
 

2010 

   
Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Conexões com a História 

Volume 1 (Das origens do Homem 
à conquista do Novo Mundo) 

ALVES,Alexandre & 
OLIVEIRA, Letícia 

Fagundes 

 
1ª São Paulo Moderna 2010 

Toda a História (História Geral e 
História do Brasil) – Volume Único 

ARRUDA, José Jobson de 
Andrade & PILETTI, Nelson 13ª São Paulo Ática 2009 

História em Movimento 
(Dos primeiros humanos ao Estado 

Moderno) – Volume 1 

AZEVEDO,  Gislane 
Campos & SERIACOPI, 

Reinaldo 

1ª São Paulo Ática 2011 

História das cavernas ao terceiro 
milênio – Volume 1 (Das origens 

da humanidade à Reforma 
Religiosa na Europa) 

 

BRAICK, Patrícia Ramos & 
MOTA, Myriam Becho 

 
2ª São Paulo Moderna 2010 

História (Novo Ensino Médio) 
Volume Único 

FIGUEIRA, Divalte Garcia 
 3ª São Paulo Ática 2007 

História – Ser Protagonista 
Volume 1 

Organizadores: 
NOGUEIRA, Fausto 
Henrique Gomes & 

CAPELLARI, Marcos 
Alexandre. 

1ª São Paulo Edições SM 2010 

História, Uma Abordagem 
Integrada -  Volume Único 

 

PETTA, Nicolina Luiza de; 
OJEDA, Eduardo Aparicio 
Baez  & DELFINI, Luciano. 

1ª São Paulo Moderna 2005 

Nova História Crítica.(Ensino 
Médio) - Volume Único 

SCHMIDT, Mário 1ª São Paulo Nova 
Geração 

2005 

História - Volume 1 
 

VAINFAS, Ronaldo & 
FARIA, Sheila de Castro; 

FERREIRA, Jorge; 
SANTOS, Gorgina 

1ª São Paulo Saraiva 
 

2010 

História  (Geral e do Brasil) 
Volume 1 

VICENTINO, Claudio & 
DORIGO Gianpaolo 1ª São Paulo Scipione 2011 
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Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: História 
Professor(a):   
Série/turma:  2ª               Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas 

OBJETIVO GERAL 

Propiciar conhecimentos históricos essenciais para que o educando reflita conscientemente sobre a 
trajetória humana no planeta – consciência do fomos para transformação no que somos.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analisar a inserção do afro-descendente no mundo do trabalho na atualidade brasileira; 
• Reconhecer que a exclusão do afro-descendente é fruto do processo de colonização implantado na 

América colonial; 
• Entender que a organização do trabalho é consequência da estrutura econômica produtiva; 
• Compreender o revigoramento e a renovação do pensamento que acompanham o desenvolvimento 

do comércio e da mentalidade coletiva humana; 
• Refletir sobre as condições de inserção do negro na economia colonial; 
• Entender que a organização do trabalho é consequência da estrutura econômica produtiva, 

enfatizando as condições – agricultura / produção de excedentes – que tornam possível a 
estruturação do capitalismo; 

• Observar que os fatos históricos são fruto de processos históricos construídos nos relacionamentos 
existentes entre os homens e os espaços naturais; 

• Construir a capacidade de percepção de si mesmo como ser histórico e a sua integração na 
sociedade; 

• Desenvolver a capacidade de interpretar e de criticar fatos e situações reais da sua comunidade, 
país e mundo. 

EMENTA 
  As culturas indígenas americanas. A América portuguesa, a colonização e o latifúndio exportador. Atlântico 
negro: o tráfico de escravos e as relações com a África. As treze colônias e o processo de formação dos 
Estados Unidos. A era das revoluções: a revolução inglesa e suas relações com a revolução industrial. O 
Iluminismo e a revolução francesa.  
As independências na América: semelhanças e diferenças. A monarquia constitucional brasileira. Sociedade 
e cultura no século XIX: liberalismo, cientificismo e socialismo.  

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
As culturas indígenas americanas. 

• A violência contra os indígenas; 
• Sociedades de caçadores, coletores e agricultores; 
• A mortandade dos ameríndios. 

2  

A América portuguesa, a colonização e o latifúndio exportador. 
• O sistema de capitanias hereditárias; 
• A capitania do Espírito santo; 
• A implantação do Governo Geral e a efetivação do processo colonizador; 
• A economia colonial: a exploração da cana-de-açúcar; 
• Outras atividades econômicas: tabaco, algodão, gado, drogas do sertão; 
• A sociedade colonial. 

4  

Atlântico negro: o tráfico de escravos e as relações com a África. 
• A África na história do mundo: o trafica de escravos a partir da África e a 

emergência de uma nova ordem no Atlântico. 
• A diáspora africana no Antigo e no Novo Mundo. 

2  

As treze colônias e o processo de formação dos Estados Unidos. 
• O processo de colonização na América do Norte; 
• A formação das Treze colônias: as colônias do norte e as colônias do sul; 
• Relações econômicas, sociais e políticas nas Treze colônias. 

2  
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A era das revoluções: a revolução inglesa e suas relações com a revolução industrial. 
• A revolução inglesa de 1688: 
• O Despertar revolucionário; 
• Puritanos contra Cavaleiros:  A Revolução Puritana; 
• O Governo de Oliver Cromwell; 
• A Revolução Gloriosa. 
• A revolução industrial: 
• O pioneirismo inglês na industrialização; 
• O trabalho na era industrial; 
• A moral burguesa; 
• A reação do trabalhador:  Ludismo e Cartismo; 
• A contemporaneidade da Revolução Industrial; 
• A  Revolução Industrial e o operariado. 

4  

O Iluminismo e a revolução francesa. 
• O iluminismo: 
• “Luzes”  contra “trevas”:  origens do Iluminismo; 
• A mentalidade ilustrada:  os principais iluministas; 
• Os economistas liberais; 
• O despotismo esclarecido. 
1. A revolução francesa: 
• A crise do absolutismo; 
• 1787:  estoura a crise; 
• A Queda da Bastilha e as fases da Revolução; 
• A Assembleia Nacional Constituinte; 
• A República Jacobina e o Terror; 
• O Diretório; 
• Os Ecos da Marselhesa; 
• A independência do Haiti. 

6  

As independências na América: semelhanças e diferenças. 
•  A Independência da América Inglesa: 
I. Treze Colônias e uma Nação; 
II. O fim da Negligência Salutar: Dominação versus resistência; 
III. Descolonização ou revolução burguesa? 
IV. As consequências da Revolução Americana. 
• O processo de independência da América espanhola: 
V. Independência: limites e contradições; 
VI. Tempos de ruptura; 
VII. Os libertadores da América:  o papel de Símon Bolivar e San Martin; 
VIII. As consequências da independência da América espanhola: independência 
sem descolonização. 
IX. O processo de independência da América portuguesa: 
X. As Revoltas Nativistas e Emancipacionistas; 
XI. A vinda da Família Real; 
XII. O período Joanino (1808-1821); 
XIII. A emancipação do Brasil (1822). 

6  
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 monarquia constitucional brasileira 
• O governo de D. Pedro I – O Primeiro Reinado: 
• As bases do Império brasileiro; 
• A Confederação do Equador; 
• A Guerra da Cisplatina; 
• A herança portuguesa; 
• A abdicação de D. Pedro I. 
• O Período Regencial: 
• Tendências e debates políticos: características dos partidos políticos 
regenciais; 
• O Avanço Liberal; 
• O Regresso Conservador; 
• As Revoltas Regenciais; 
• O Golpe da Maioridade. 
• O Governo de D. Pedro II – O Segundo Reinado: 
• O longo governo de D. Pedro II; 
• A Política interna e externa; 
• A Guerra do Paraguai; 
• A Economia: A cafeicultura, base econômica do Segundo Reinado; 
• A Era Mauá; 
• Uma sociedade em transformação; 
• A crise do Segundo Reinado: questões republicanas,  militares, religiosas e 
abolicionistas; 
• A abolição da escravatura e suas consequências; 
• A proclamação da República. 

20  

Sociedade e cultura no século XIX: liberalismo, cientificismo e socialismo 
• O Congresso de Viena e as revoluções liberais: 
• A reação dos conservadores; 
• O novo equilíbrio europeu; 
• A primavera dos povos; 
• Consciência operária; 
• As revoluções de 1848. 
• Unificação da Itália e da Alemanha: 
• A construção da nação; 
• Surge a nação na Península Itálica; 
• A conquista da nação Germânica. 
• O movimento operário e o advento do socialismo: 
• O socialismo utópico; 
• O socialismo científico; 
• As ideias anarquistas; 
• A Comuna de Paris; 
• O sindicalismo; 
• O Manifesto de Marx e Engels; 
• Significado do socialismo hoje. 
• A formação dos Estados Unidos: 
• A Marcha para o Oeste; 
• A Guerra Civil (Norte x Sul): Guerra de Secessão e suas consequências; 
• O imperialismo norte-americano no século XIX e início do século XX. 
• A  América Latina no século XIX e início do século XX: 
• Organização socioeconômica após a independência; 
• Ideologia e política; 
• A  Guerra do Salitre; 
• O Caudilhismo; 
• A Revolução Mexicana. 

30  

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aula expositiva e dialogada; Grupos de debate e reflexão; Análise de textos, imagens, filmes e 

documentários históricos. 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 
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Quadro branco, pincéis, recursos audiovisuais, projetor multimídia, computador, livros e revistas. 
VISITAS TÉCNICAS  
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios de avaliação: Os critérios de avaliação se basearão nos objetivos listados acima e serão 
estabelecidos ao longo do processo de ensino-aprendizagem, sendo complementados com a verificação do 
uso adequado da língua portuguesa e suas normas gramaticais. Mas, como critérios gerais, propõe-se: 
cumprimento das tarefas propostas e entrega no prazo estipulado; assiduidade e envolvimento com a 
matéria; comportamento adequado com a civilidade em sala de aula. 
 
Instrumentos de avaliação: Provas escritas; trabalhos de pesquisa e apresentação escrita e/ou oral; 
realização de exercícios escritos; observação. 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

História Global (Brasil e Geral) .  
Volume 1 

COTRIM, Gilberto. 1ª São Paulo Saraiva 
 

2010 

   
Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Conexões com a História 

Volume 1 (Das origens do Homem 
à conquista do Novo Mundo) 

ALVES,Alexandre & 
OLIVEIRA, Letícia 

Fagundes 

 
1ª São Paulo Moderna 2010 

Toda a História (História Geral e 
História do Brasil) – Volume Único 

ARRUDA, José Jobson de 
Andrade & PILETTI, Nelson 13ª São Paulo Ática 2009 

História em Movimento 
(Dos primeiros humanos ao Estado 

Moderno) – Volume 1 

AZEVEDO,  Gislane 
Campos & SERIACOPI, 

Reinaldo. 

1ª São Paulo Ática 2011 

História das cavernas ao terceiro 
milênio – Volume 1 (Das origens 

da humanidade à Reforma 
Religiosa na Europa) 

 

BRAICK, Patrícia Ramos & 
MOTA, Myriam Becho 

 
2ª São Paulo Moderna 2010 

História (Novo Ensino Médio) 
Volume Único 

FIGUEIRA, Divalte Garcia 
 3ª São Paulo Ática 2007 

História – Ser Protagonista 
Volume 1 

Organizadores: 
NOGUEIRA, Fausto 
Henrique Gomes & 

CAPELLARI, Marcos 
Alexandre. 

1ª São Paulo Edições SM 2010 

História, Uma Abordagem 
Integrada -  Volume Único 

 

PETTA, Nicolina Luiza de; 
OJEDA, Eduardo Aparicio 
Baez  & DELFINI, Luciano. 

 
1ª São Paulo Moderna  

2005 

Nova História Crítica.(Ensino 
Médio) - Volume Único 

SCHMIDT, Mário 1ª São Paulo Nova 
Geração 

2005 

História - Volume 1 
 

VAINFAS, Ronaldo & 
FARIA, Sheila de Castro; 

FERREIRA, Jorge; 
SANTOS, Gorgina 

1ª São Paulo Saraiva 
 

 
2010 

História  (Geral e do Brasil) 
Volume 1 

VICENTINO, Claudio & 
DORIGO Gianpaolo 1ª São Paulo Scipione 2011 

                                                                                        

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: História 
Professor(a):   
Série/turma:  3ª               Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas 
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OBJETIVO GERAL 

 
   Perceber os mecanismos que norteiam os princípios do capitalismo como sistema econômico, seus 
instrumentos de dominação e as manifestações contrárias dos povos dominados. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analisar os elementos que contribuíram para a consolidação da condição do Brasil como espaço 
agro-exportador, percebendo a contribuição específica regional para essa formação econômica e 
seus desdobramentos até os dias atuais; 

• Avaliar a importância da atividade agrícola no modelo industrial urbano; 
• Perceber que o Estado brasileiro surge dos interesses das oligarquias agrárias nacionais, atrelados 

aos do capital internacional, contrapondo o latifúndio exportador com o minifúndio familiar; 
• Identificar as características da oligarquia agrária brasileira; 
• Correlacionar a economia cafeeira à industrialização, segmentos sociais e as relações de trabalho; 
• Identificar os mecanismos agrícolas e as diversas relações de produção e o surgimentos das ação 

associativa; 
• Analisar o desenvolvimento tecnológico e seus reflexos no mundo rural; 
• Analisar o significado da crise do capitalismo mundial; 
• Perceber o processo histórico na sua totalidade e que o mesmo se constitui de micro partes do 

cotidiano do ser humano e seu ecossistema de atuação; 
• Entender que o processo histórico é resultado de fatores econômicos, sociais, ambientais, políticos 

e culturais; 
• Buscar no passado, na evolução total da humanidade, possíveis respostas para os questionamentos 

do homem quanto à sua existência, origem, evolução e destino; 
• Perceber as raízes históricas dos fatos contemporâneos e as futuras perspectivas do nosso 

presente; 
• Observar que os fatos históricos são fruto de processos históricos construídos nos relacionamentos 

existentes entre os homens e os espaços naturais; 
• Perceber a si mesmo como ser histórico integrado a uma sociedade; 
• Interpretar e criticar fatos e situações reais da sua comunidade, país e mundo. 

EMENTA 
   O imperialismo na Ásia e na África. A revolução russa. A Primeira Guerra Mundial: tecnologias da 
destruição. A república brasileira: coronelismo, cidadania e exclusão social. Fascismo, Nazismo e Segunda 
Guerra Mundial. Vargas e o Estado Novo. Guerra Fria e descolonização: das superpotências ao fim do 
apartheid. Revolução e protesto nos anos 1960: os novos movimentos sociais. Trabalhismo no Brasil e na 
América Latina. Ditaduras militares na América latina. O colapso do socialismo. O Brasil contemporâneo: a 
Nova República. O Espírito Santo no período republicano: urbanização, industrialização e pobreza. O novo 
capitalismo global: guerras, terrorismo, comunismo, resistência. 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
O imperialismo na Ásia e na África 

• A “missão” do homem branco; 
• A geografia da dominação: Conferência de Berlim (1885); 
• Rumo às trilhas de Buda; 
• O império do Sol Nascente; 
• A Queda do Dragão (China): Revoltas de resistência e dominação inglesa. 

13 

A revolução russa 
• A Rússia Pré-Revolucionária; 
• A Revolução de 1905: O Ensaio Geral; 
• O fim o Regime Czarista; 
• A Revolução de Fevereiro: Menchevique; 
• A Revolução de Outubro:  Bolchevique; 
• O Governo Leninista; 
• O Governo de Stalin; 
• Ditadura do Proletariado  ou sobre o  proletariado? 

10 
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A Primeira Guerra Mundial: tecnologias da destruição 
• Os antecedentes da Guerra; 
• O assassinato de Francisco Ferdinando (28 de junho de 1914); 
• Quatro anos de Destruição; 
• O Tratado de Versalhes; 
• O fim da era europeia; 
• As consequências da Primeira Guerra Mundial. 

10 

A república brasileira: coronelismo, cidadania e exclusão social 
• Tendências republicanas; 
• A implantação da República: rumo ao autoritarismo; 
• Sob o poder das elites rurais:  A república o Café com Leite; 
• A Economia Cafeeira e a Política dos Governadores; 
• O Encilhamento e suas consequências; 
• Os movimentos sociais da Primeira República; 
• Movimentos rurais; 
• Movimentos urbanos; 
• O movimento operário; 
• O Tenentismo; 
• A semana da ruptura: Semana de Arte Moderna; 
• Década de 1920:  A Crise da Primeira República; 
• A Revolução de 1930. 

10 

Fascismo, Nazismo e Segunda Guerra Mundial 
• A crise de 1929 e seus reflexos na economia mundial: 
• The american way of life; 
• Causas da Crise de 1929; 
• O New Deal. 
• Ascensão dos regimes totalitários na Europa: 
• Características gerais dos regimes totalitários; 
• Fascismo:  origem e expansão mundial; 
• O processo de ascensão do Nazismo:  Formação do Terceiro Reich; 
• Autoritarismo na Península Ibérica:  Franquismo  e Salazarismo; 
• A militarização japonesa; 
• O impacto ideológico do fascismo na América. 
• A Segunda Guerra Mundial: 
• O caminho de uma nova guerra:  invasões do Eixo e a Política de Apaziguamento; 
• A ofensiva do Eixo; 
• A ofensiva dos Aliados :  Batalha de Stalingrado e o Dia “D”; 
• O Brasil na 2ª Guerra Mundial; 
• A Conferência de Yalta e as conseqüências da Segunda Guerra Mundial; 
• A Europa após a Segunda Guerra. 

10 

Vargas e o Estado Novo 
• 1930: revolução ou golpe? 
• O Governo Provisório de Vargas; 
• A modernização autoritária; 
• A legislação sindical e o Estado Corporativista; 
• O Governo Constitucionalista de Vargas: aliancistas versus integralistas; 
• O Estado Novo:  A ditadura Varguista (1937-1945); 
• A crise do Estado Novo e o Fim da Era Vargas. 

10 

Guerra Fria e descolonização: das superpotências ao fim do apartheid 
• O confronto de ideologias; 
• A corrida nuclear; 
• A Revolução Chinesa; 
• A Guerra da Coréia; 
• Coexistindo quase pacificamente; 
• A Guerra do Vietnã; 
• O Fim da Guerra Fria; 
• O processo de descolonização afro-asiática. 

8 

Revolução e protesto nos anos 1960: os novos movimentos sociais. 5 
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METODOLOGIA DE ENSINO 
Aula expositiva e dialogada; grupos de debate e reflexão; análise de textos, imagens, filmes e 

documentários históricos. 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 
Quadro branco, pincéis, recursos audiovisuais, projetor multimídia, computador, livros e revistas. 
VISITAS TÉCNICAS  
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios de avaliação: Os critérios de avaliação se basearão nos objetivos listados acima e serão 
estabelecidos ao longo do processo de ensino-aprendizagem, sendo complementados com a verificação do 
uso adequado da língua portuguesa e suas normas gramaticais. Mas, como critérios gerais, propõe-se: 
cumprimento das tarefas propostas e entrega no prazo estipulado; assiduidade e envolvimento com a 
matéria; comportamento adequado com a civilidade em sala de aula. 
Instrumentos de avaliação: Provas escritas; trabalhos de pesquisa e apresentação escrita e/ou oral; 
realização de exercícios escritos; observação. 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

História Global (Brasil e Geral) -  
Volume 1 

COTRIM, Gilberto 1ª São Paulo Saraiva 
 

2010 

   
Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Conexões com a História 
Volume 1 (Das origens do Homem 
à conquista do Novo Mundo) 

ALVES,Alexandre & 
OLIVEIRA, Letícia 
Fagundes 

 
1ª São Paulo Moderna 2010 

Toda a História (História Geral e 
História do Brasil) – Volume Único 

ARRUDA, José Jobson de 
Andrade & PILETTI, Nelson 13ª São Paulo Ática 2009 

História em Movimento 
(Dos primeiros humanos ao Estado 
Moderno) – Volume 1 

AZEVEDO,  Gislane 
Campos & SERIACOPI, 
Reinaldo 

1ª São Paulo Ática 2011 

História das cavernas ao terceiro 
milênio – Volume 1 (Das origens 
da humanidade à Reforma 
Religiosa na Europa) 
 

BRAICK, Patrícia Ramos & 
MOTA, Myriam Becho 
 

2ª São Paulo Moderna 2010 

História (Novo Ensino Médio) 
Volume Único 

FIGUEIRA, Divalte Garcia 
 3ª São Paulo Ática 2007 

História – Ser Protagonista 
Volume 1 

Organizadores: 
NOGUEIRA, Fausto 
Henrique Gomes & 
CAPELLARI, Marcos 
Alexandre. 

1ª São Paulo Edições SM 2010 

História, Uma Abordagem 
Integrada -  Volume Único 
 

PETTA, Nicolina Luiza de; 
OJEDA, Eduardo Aparicio 
Baez  & DELFINI, Luciano. 

1ª São Paulo Moderna  
2005 

Nova História Crítica.(Ensino 
Médio) - Volume Único 

SCHMIDT, Mário 1ª São Paulo Nova Geração 2005 

História - Volume 1 
 

VAINFAS, Ronaldo & 
FARIA, Sheila de Castro; 
FERREIRA, Jorge; 
SANTOS, Gorgina 

 
1ª 

São Paulo Saraiva 
 

 
2010 

História  (Geral e do Brasil) 
Volume 1 

VICENTINO, Claudio & 
DORIGO Gianpaolo 1ª São Paulo Scipione 2011 
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Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Geografia 
Professor(a):   
Série/turma: 1ª               Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas 

OBJETIVO GERAL 

 
• Proporcionar o conhecimento da importância e interdependência entre camadas que formam o pla-
neta Terra, reconhecendo a necessidade de uma mudança de postura diante do atual modelo de cres-
cimento econômico apresentado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Conhecer os principais conceitos geográficos, paisagem natural e meio social,identificando seus 

elementos constituintes e suas interdependências; 
• Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de informação, de modo 

a interpretar, analisar e relacionar informações sobre o espaço geográfico e as diferentes paisagens; 
• Analisar as várias teorias sobre a Origem do Universo, viabilizando assim o estudo da Deriva 

Continental e as Placas Tectônicas; 
• Identificar as principais unidades de relevo, os fatores externos e internos sobre a transformação do 

mesmo; 
• Identificar que a degradação ambiental pode afetar os demais elementos do ecossistema; 
• Reconhecer semelhanças e diferenças entre os modos de vida das cidades e do campo, relativas ao 

trabalho, às construções e moradias, aos hábitos cotidianos às expressões de lazer e de cultura; 
• Identificar-se como parte integrante da natureza, percebendo aos processos pessoais como 

elementos fundamentais para uma atuação criativa, responsável e respeitosa em relação ao meio 
ambiente; 

• Concluir que as alterações ambientais dependem de fatores econômicos sociais e que o uso correto 
ou sustentável dos recursos naturais não é somente uma questão teórica; 

• Destacar os meios de orientação e localização, utilizando as técnicas da cartografia (mapas). 

EMENTA 
Os principais conceitos geográficos: Paisagem, limite, território, fronteira, lugar. Cartografia: A ciência dos 
mapas. A litosfera: Os grandes domínios morfoclimáticos. As paisagens terrestres: Um resultado de 
interações. A formação do relevo terrestre. A teoria da tectônica de placas. O relevo terrestre. As paisagens 
climatobotânicas. A atmosfera: Os grandes domínios morfoclimáticos. Biosfera: Os grandes domínios 
morfoclimáticos. Problemas ambientais dos ecossistemas. Hidrosfera: Os grandes domínios morfoclimáticos. 
Quadro ambiental do planeta: Uma breve reflexão. As grandes conferências internacionais. 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
• Lugar: a nossa geografia. 
• Espaço geográfico: um conjunto de lugares. 

4 

• Representação cartográfica. 
• Escala e representação cartográfica. 
• Projeções cartográficas. 
• Visões do mundo. 
• Cartografia temática. 
• Gráficos. 
• Sensoriamento remoto. 
• Sistema de posicionamento e navegação por satélites. 
• Sistemas de informações geográficas 

8 

• Estrutura geológica. 
• Teoria da formação da Terra. 
• A formação da Terra. 
• Estrutura da Terra. 
• Deriva continental e tectônica de placas. 
• As províncias geológicas. 
• Solo. 
• A formação do solo. 
• Conservação dos solos. 

10 
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• As estruturas e as formas de relevo. 
• A classificação do relevo brasileiro. 
• O relevo submarino. 
• Morfologia litorânea. 

8 

• Clima. 
• Tempo e clima. 
• Fatores climáticos. 
• Atributos ou elementos do clima. 
• Tipos de clima. 
• Climas do Brasil. 

10 

• Biomas e formações vegetais: classificação e situação atual. 
• A vegetação e os impactos dos desmatamentos. 
• Principais características das formações vegetais. 
• Biomas e formações vegetais do Brasil. 

10 

• Desmatamentos. 
• Queimadas. 
• Contaminação dos recursos hídricos. 
• A questão do lixo. 

6 

• Hidrografia. 
• Pode faltar água doce? 
• As águas subterrâneas. 
• Bacias hidrográficas e redes de drenagem. 

7 

• Poluição atmosférica. 
• O efeito estufa e o aquecimento global. 
• El nino. 
• Redução da camada de ozônio. 
• Inversão térmica. 
• Ilhas de calor. 
• As chuvas ácidas. 

7 

• As conferências em defesa do meio ambiente. 
• Interferências humanas nos ecossistemas. 
• A inviabilidade do modelo consumista de desenvolvimento. 
• Estocolmo-72. 
• O desenvolvimento sustentável. 
• Rio-92. 
• Rio+10. 

6 

METODOLOGIA DE ENSINO 
   Trabalho em grupo. Pesquisa de campo. Aula expositiva dialogada. Atividades em ambiente 

virtual. Debates. Exercícios. Exposição de Trabalhos. Pesquisas e leituras. Mídia.  
RECURSOS INSTRUMENTAIS 

   Datashow. Livro didático. Jornais, revistas, etc... Mídia. Computador. Quadro/pincel 
VISITAS TÉCNICAS  
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios de avaliação: A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é contínua, cumulativa e 
sistemática na escola, com o objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem de cada aluno, em 
relação à programação curricular.A avaliação não deve priorizar apenas o resultado ou o processo, mas a 
prática de investigação.Deve também questionar a relação ensino-aprendizagem e buscar identificar os 
conhecimentos construídos e as dificuldades de uma forma dialógica. Os erros são tidos como pistas que 
demonstram como o aluno está relacionando os conhecimentos que já possui com os novos conhecimentos 
que estão sendo adquiridos, admitindo uma melhor compreensão destes. 

 Instrumentos de avaliação: Participação nas discussões dos conteúdos em sala de aula; 
comprometimento com as tarefas assumidas; interesse e envolvimento na execução de tarefas. Pro-
va/Teste. Exercícios. 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
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Geografia Geral e do Brasil – 
Espaço Globalizado. 

Sene, Eustaquio de; 
Moreira, Joao Carlos 

1ª São Paulo Scipione 2011 

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Sociedade e Espaço - Geografia 
Geral e do Brasil 

 

Vesentini,Jose William 
 1ª São Paulo Ática 2011 

O Espaco Geográfico - Geografia 
Geral e do Brasil 

 

Moreira, Igor 
 1ª São Paulo Ática 2011 

Conexões - Estudos de Geografia 
Geral e do Brasil 

Terra, Lygia; Guimarães, 
Raul Borges; Araujo, 

Regina 
1ª São Paulo Moderna 2011 

Território e Sociedade no Mundo 
Globalizado - Geografia Geral e do 

Brasil 
 

Mendonça, Cláudio; Lucci, 
Elian Alabi; Branco, 

Anselmo Lazaro 
1ª São Paulo Saraiva 2011 

Fronteiras da Globalização - 
Geografia Geral e do Brasil 

 

Almeida, Lúcia Marina 
Alves de; Rigolin, Tercio 

Barbosa 

1ª São Paulo Ática 2011 

Geografia – Espaço e Vivência Boligian,Levon;Alves,Andre
ssa 

1ª São Paulo Saraiva 2010 

Geografia para o Ensino Médio. Magnoli,Demétrio 1ª São Paulo Saraiva 2010 
 

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Geografia 
Professor(a):   
Série/turma:  2ª               Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas 

OBJETIVO GERAL 

 
• Proporcionar uma análise das características do espaço geográfico e das desigualdades entre os 

homens, cuja história tem sido marcada por interesses coloniais que promovem diferentes formas de 
organização do espaço. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Analisar o desenvolvimento do capitalismo e o seu desdobramento de uma forma crítica. 
• Analisar a decadência  do socialismo na URSS, seu fim e a desintegração de vários 

Estados/Nações. 
• Identificar as causas que desencadearam o surgimento das Guerras Mundiais, compreendendo o 

mundo da Guerra Fria, sua bipolarização e seus conflitos, estabelecendo uma relação de causa e 
efeito. 

• Avaliar as relações, problemas e soluções para o mundo do século XXI: Globalização na economia. 
A Era da Informação. Aids. A Questão Ecológica, etc... 

• Analisar as novas configurações do mundo globalizado e relacionar as características do 
desenvolvimento e do subdesenvolvimento. 

• Relacionar a Divisão Internacional do Trabalho com o processo de subdesenvolvimento e de 
desenvolvimento dos países. 

• Identificar e localizar os principais blocos econômicos do mundo e analisar sua influência e impactos 
na economia e na sociedade de seus integrantes. 

• Analisar as características terroristas que envolvem o mundo e relacionar esses conflitos com as 
desigualdades socioeconômicas e com as diferenças políticas entre os países do mundo. 

• Analisar as características naturais, territoriais, as desigualdades sociais e econômicas e os 
diferentes papeis que desempenham no cenário continental e mundial.  

 
 

EMENTA 
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   A evolução da economia mundial. O espaço agrário mundial. Espaço industrial. Recursos minerais e fontes 
energéticas. Questões populacionais. Conflitos mundiais atuais. 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
• O processo de desenvolvimento do capitalismo. 
• O capitalismo comercial. 
• O capitalismo industrial. 
• O capitalismo financeiro. 
• O capitalismo informacional. 
• A globalização. 
• O que é globalização. 
• Fluxos de capitais especulativos e produtivos. 
• A expansão das multinacionais. 
• Fluxo de informações. 
• Fluxo de pessoas. 

14 

• Organização da produção agropecuária. 
• Os sistemas de produção agrícola. 
• A Revolução Verde. 
• A população rural e o trabalhador agrícola. 
• A produção agropecuária no mundo. 
• Biotecnologia e alimentos transgênicos. 
• A agricultura orgânica. 

10 

• A geografia das indústrias. 
• A importância da indústria. 
• Distribuição das indústrias. 
• Organização da produção industrial. 
• Países pioneiros no processo de industrialização. 
• Reino Unido. 
• Estados Unidos. 
• Países de industrialização tardia. 
• Alemanha. 
• Japão. 
• Países de industrialização planificada. 
• URSS/Rússia. 
• China. 
• Países de industrialização recente. 
• América Latina: substituição de importações. 
• Tigres Asiáticos: plataformas de exportações. 
• Países do fórum IBAS. 

16 

• A produção mundial de energia. 
• Energia: evolução histórica e contexto atual. 
• Petróleo. 
• Carvão mineral e gás natural. 
• Energia elétrica. 
• Biomassa. 
• Energia e meio ambiente. 

12 

• Características e crescimento da população mundial. 
• A população mundial. 
• População, povo e etnia: conceitos básicos. 
• Crescimento populacional ou demográfico. 
• Teorias demográficas. 
• Índices de crescimento populacional. 
• Os fluxos migratórios e a estrutura da população. 
• Movimentos populacionais. 
• Estrutura da população. 

10 
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• Ordem geopolítica e econômica: do pós guerra aos dias atuais. 
• A ordem geopolítica. 
• A ordem econômica. 
• O fim da Guerra Fria e a emergência de uma nova ordem. 
• Conflitos armados no mundo. 
• Terrorismo e guerrilha. 
• Guerras étnicas/nacionalistas. 

14 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Trabalho em grupo. Pesquisa de campo. Aula expositiva dialogada. Atividades em ambiente virtual. 

Debates. Exercícios. Exposição de Trabalhos. Pesquisas e leituras. Mídia. 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 

Datashow. Livro didático. Jornais, revistas, etc . Mídia. Computador. Quadro/pincel. 
VISITAS TÉCNICAS  
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Critérios de avaliação: A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é contínua, cumulativa e 
sistemática na escola, com o objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem de cada aluno, em 
relação à programação curricular. A avaliação não deve priorizar apenas o resultado ou o processo, mas a 
prática de investigação. Deve também questionar a relação ensino-aprendizagem e buscar identificar os 
conhecimentos construídos e as dificuldades de uma forma dialógica. Os erros são tidos como pistas que 
demonstram como o aluno está relacionando os conhecimentos que já possui com os novos 
conhecimentos que estão sendo adquiridos, admitindo uma melhor compreensão destes. 

 
Instrumentos de avaliação: Participação nas discussões dos conteúdos em sala de aula; 
comprometimento com as tarefas assumidas; interesse e envolvimento na execução de tarefas; prova/teste; 
exercícios. 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Geografia Geral e do Brasil – 
Espaço Globalizado. 

Sene, Eustaquio de; 
Moreira, Joao Carlos 

1ª São Paulo Scipione 2011 

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Sociedade e Espaço - Geografia 
Geral e do Brasil 

 

Vesentini,Jose William 
 1ª São Paulo Ática 2011 

O Espaco Geográfico - Geografia 
Geral e do Brasil 

 

Moreira, Igor 
 1ª São Paulo Ática 2011 

Conexões - Estudos de Geografia 
Geral e do Brasil 

Terra, Lygia; Guimarães, 
Raul Borges; Araujo, 

Regina 
1ª São Paulo Moderna 2011 

Território e Sociedade no Mundo 
Globalizado - Geografia Geral e do 

Brasil 
 

Mendonça, Cláudio; Lucci, 
Elian Alabi; Branco, 

Anselmo Lazaro 
1ª São Paulo Saraiva 2011 

Fronteiras da Globalização - 
Geografia Geral e do Brasil 

 

Almeida, Lúcia Marina 
Alves de; Rigolin, Tercio 

Barbosa 

1ª São Paulo Ática 2011 

Geografia – Espaço e Vivência Boligian,Levon;Alves,Andre
ssa 

1ª São Paulo Saraiva 2010 

Geografia para o Ensino Médio. Magnoli,Demétrio 1ª São Paulo Saraiva 2010 
                                                                                                  

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Geografia 
Professor(a):   
Série/turma:  3ª               Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas 
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OBJETIVO GERAL 

 
• Proporcionar o aprofundamento dos conhecimentos sobre o Brasil e a capacidade de analisar criti-

camente a sua realidade. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar as principais características naturais e econômicas de cada continente analisando suas 
desigualdades socioeconômicas; 

• Localizar geograficamente o Brasil no mundo e na América do Sul; 
• Analisar as vantagens e desvantagens da grande extensão territorial do Brasil; 
• Analisar a divisão regional do Brasil oficial do IBGE e os Complexos Regionais, localizando suas 

dimensões e características naturais e econômicas; 
• Conhecer as potencialidades e as características do espaço agropecuário brasileiro; 
• Compreender e relacionar o processo econômico do Brasil com alguns fatores: Índice de 

Desenvolvimento Humano, Desigualdades Sociais, Desemprego, Subemprego e outros; 
• Perceber que grande parte dos problemas no campo estão relacionados com a estrutura fundiária 

do Brasil; 
• Identificar as principais fontes energéticas do Brasil e analisar suas vantagens e desvantagens; 
• Identificas as principais características da população brasileira; 
• Conhecer as características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais 

como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o 
sentimento de pertinência aos país, valorizando a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 
bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações ,posicionando-se contra qualquer 
discriminação baseada em diferenças culturais,classe social,crenças,sexo.etnia ou outras 
características individuais e sociais.  

 

EMENTA 
   Território brasileiro. O espaço agropecuário brasileiro e a questão agrária. A industrialização no Brasil. As 
fontes de energia no Brasil. População brasileira. A urbanização no Brasil. O Brasil e a questão ambiental. 
Espírito Santo. 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
• Território brasileiro. 
• A localização do Brasil na América e em relação ao mundo. 
• As fronteiras brasileiras. 
• Brasil:país continente. 
• A divisão regional do Brasil. 

8 

• A agropecuária no Brasil. 
• A dupla face da modernização agrícola. 
• Desempenho da agricultura familiar e patronal. 
• O Estatuto da Terra e a reforma agrária. 
• Produção agropecuária no Brasil. 

10 

• Industrialização brasileira. 
• Origens da industrialização. 
• Crise do café e industrialização. 
• O governo Vargas e a política de substituição de importações. 
• O governo Dutra e o Plano Salte. 
• O retorno de Getúlio e da política nacionalista. 
• Juscelino Kubitschek e o Plano de Metas. 
• O governo de João Goulart e a tentativa de reformas. 
• O período militar. 
• A economia brasileira a partir de 1985. 
• O Plano Cruzado. 
• O Plano Collor. 
• A abertura comercial, a privatização e as concessões de serviços. 
• O Plano Real. 
• Estrutura e distribuição da indústria brasileira. 

14 
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• A produção de energia no Brasil. 
• O consumo de energia no Brasil. 
• Petróleo e gás natural. 
• Carvão mineral. 
• Energia elétrica. 
• Os biocombustíveis. 

10 

• As cidades e a urbanização brasileira. 
• O que consideramos cidade? 
• População urbana e rural. 
• A rede urbana brasileira. 
• As regiões metropolitanas brasileiras. 
• Hierarquia e influência dos centros urbanos. 
• Plano Diretor e Estatuto da Cidade. 

8 

• A formação e a diversidade cultural da população brasileira. 
• Índios,negros,brancos e amarelos. 
• Principais períodos e correntes migratórias. 
• Os principais movimentos internos. 
• Aspectos demográficos e estrutura da população brasileira. 
• Crescimento vegetativo e transição demográfica. 
• A estrutura da população brasileira. 

10 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Trabalho em grupo. Pesquisa de campo. Aula expositiva dialogada. Atividades em ambiente virtual. 

Debates. Exercícios. Exposição de Trabalhos. Pesquisas e leituras. Mídia. 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 

Datashow. Livro didático. Jornais, revistas, etc . Mídia. Computador. Quadro/pincel. 
VISITAS TÉCNICAS  
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Critérios de avaliação: A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é contínua, cumulativa e 
sistemática na escola, com o objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem de cada aluno, em 
relação à programação curricular. A avaliação não deve priorizar apenas o resultado ou o processo, mas a 
prática de investigação. Deve também questionar a relação ensino-aprendizagem e buscar identificar os 
conhecimentos construídos e as dificuldades de uma forma dialógica. Os erros são tidos como pistas que 
demonstram como o aluno está relacionando os conhecimentos que já possui com os novos 
conhecimentos que estão sendo adquiridos, admitindo uma melhor compreensão destes. 

 
Instrumentos de avaliação: Participação nas discussões dos conteúdos em sala de aula; 
comprometimento com as tarefas assumidas; interesse e envolvimento na execução de tarefas; prova/teste; 
exercícios. 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Geografia Geral e do Brasil – 
Espaço Globalizado. 

Sene, Eustaquio de; 
Moreira, Joao Carlos 

1ª São Paulo Scipione 2011 

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Sociedade e Espaço - Geografia 
Geral e do Brasil 

 

Vesentini,Jose William 
 1ª São Paulo Ática 2011 

O Espaço Geográfico - Geografia 
Geral e do Brasil 

 

Moreira, Igor 
 1ª São Paulo Ática 2011 

Conexões - Estudos de Geografia 
Geral e do Brasil 

Terra, Lygia; Guimarães, 
Raul Borges; Araujo, 

Regina 
1ª São Paulo Moderna 2011 
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Território e Sociedade no Mundo 
Globalizado - Geografia Geral e do 

Brasil 
 

Mendonça, Cláudio; Lucci, 
Elian Alabi; Branco, 

Anselmo Lazaro 
1ª São Paulo Saraiva 2011 

Fronteiras da Globalização - 
Geografia Geral e do Brasil 

 

Almeida, Lúcia Marina 
Alves de; Rigolin, Tercio 

Barbosa 

1ª São Paulo Ática 2011 

Geografia – Espaço e Vivência Boligian,Levon;Alves,Andre
ssa 

1ª São Paulo Saraiva 2010 

Geografia para o Ensino Médio. Magnoli,Demétrio 1ª São Paulo Saraiva 2010 
                                                                                                  

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Educação Física 
Professor(a):   
Série/turma: 1ª Série             Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas 

OBJETIVO GERAL 

• Compreender a importância da participação em atividades físicas para a melhoria da qualidade de 
vida e dos relacionamentos interpessoais do cidadão global, desenvolvendo valores éticos e 
estéticos e que sejam úteis para a sociedade através da aplicação dos conhecimentos adquiridos, 
aprimorando o aumento da aptidão física e implantação da prática regular de atividades físicas como 
meio de se adquirir saúde, através de orientação teórica e prática sobre temas úteis à obtenção e 
manutenção da mesma.    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Participar das atividades físicas individuais e coletivas, do jogo e das atividades lúdicas que 

fomentam satisfação, alegria e prazer para a vida; 
• Organizar-se estruturalmente, nas regras do jogo; 
• Realizar exercícios corporais e mentais para alcançar metas; 
• Proporcionar a inclusão social, através das atividades físicas, esportivas e culturais; 
• Organizar atividades desportivas formais e não formais, atendendo as regras preestabelecidas; 
• Interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividade física, enquanto objeto de pes-

quisa e área de interesse social e de mercado de trabalho promissor;  
• Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando as dife-

renças de desempenho, linguagem e expressão. 
• Possibilitar aos discentes o exercício da capacidade de apresentação oral em público; 
• Possibilitar aos discentes o conhecimento, através de seminários e aulas práticas, de temas impor-

tantes para aquisição e manutenção da saúde através da prática regular de atividades físicas bem 
orientadas; 

• Possibilitar aos discentes o conhecimento da importância de ser uma pessoa fisicamente ativa e a 
consequente aquisição do hábito da prática de uma atividade física;  

• Possibilitar aos discentes o conhecimento dos diferentes tipos de modalidades esportivas, jogos de 
mesa e suas regras, através da prática recreativa e arbitragem das mesmas; 

EMENTA 

• Atividade prática orientada (APO) recreativo diagnóstica, com jogos abertos;  
• Histórico e regras oficiais do voleibol e do handebol;  
• APO – Iniciação aos fundamentos técnicos do voleibol e do handebol;  
• APO – Com jogos e aplicação de sistemas táticos;  
• Trilhas ecológicas temáticas. 
• Jogos de mesa: Xadrez, damas e dominó.  
• SEMINÁRIOS: a turma será dividida em 4 grupos  

1.1. Noções sobre atividades físicas no calor 
1.2. Noções sobre atividades físicas no frio 
1.3. Noções sobre atividades físicas na altitude 
1.4. Noções sobre atividades físicas em ambiente termo neutro 
1.5. Noções sobre atividades físicas para o idoso 
1.6. Noções sobre atividades físicas para adolescentes masculinos 
1.7. Noções sobre atividades físicas para adolescentes femininos 
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1.8. Noções sobre atividades físicas para adultos  
1.9. Noções sobre atividades físicas x rendimento escolar 
1.10. Noções sobre atividades físicas x saúde 
1.11. Noções sobre o uso de anabolizantes durante a prática de atividades físicas; 
1.12. Noções sobre atividades físicas na escola 
1.13. Noções Musculação para iniciantes 

          1.14. Noções Musculação para intermediários  
          1.15. Noções Musculação para Avançados  

1.16. Noções Musculação para adolescentes 

• AULAS PRÁTICAS DEMONSTRATIVAS – abordando os temas dos seminários. 
• AULAS RECREATIVAS – Jogos de voleibol e handebol com obediência ás regras, comentadas 

antes do início de cada atividade e com arbitragem executada pelos alunos sob a orientação do 
professor. 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 

Noções sobre atividade física no calor – 01 aula (seminário)  
Atividade física no frio – 01 aula (seminário)  
Atividade física na altitude – 01 aula (seminário) 
Atividade física em ambiente termoneutro – 01 aula (seminário) 
Aulas práticas demonstrativas – 04 aulas 
Aulas recreativas – 12 aulas – Voleibol, Handebol e Jogos de mesa (xadrez, Damas e 
Dominó).  

 
 

20 

2.1. Noções sobre atividades físicas para o idoso – 01 aula (seminário)  
2.2. Noções sobre atividades físicas para adolescentes masculinos – 01 aula (seminário) 
2.3. Noções sobre atividades físicas para adolescentes femininos – 01 aula (seminário)  
2.4. Noções sobre atividades físicas para adultos – 01 aula (seminário) 
2.5. Aulas práticas demonstrativas – 04 aulas 
2.6. Aulas recreativas – 14 aulas – Voleibol e Handebol e Jogos de mesa (xadrez, Damas e 
Dominó) 

 
 
 

20 

3.1. Noções sobre atividades físicas x rendimento escolar – 01 aula (seminário) 
3.2. Noções sobre atividades físicas x saúde – 01 aulas (seminário) 
3.3. Noções sobre atividades Físicas na empresa – 01 aula (seminário) 
3.4. Noções sobre atividades físicas na escola – 01 aula – (seminário) 
3.5. Aulas práticas demonstrativas – 04 aulas 

3.6. Aulas recreativas – 10 aulas - Voleibol, Handebol e Jogos de mesa (xadrez, Damas e 
Dominó) 

 
 
 
 
 

20 

4.1. Noções Musculação para iniciantes – 01 aula (seminário)  
4.2. Noções Musculação para intermediários – 01 aula (seminário) 
4.3. Noções Musculação para Avançados – 01 aula (seminário) 
4.4. Noções Musculação para adolescentes- 01 aula (seminário) 
4.5. Aulas práticas demonstrativas – 04 aulas 

4.6. Aulas recreativas – 08 aulas – Voleibol, Handebol e Jogos de mesa (xadrez, Damas e 
Dominó). 

 
 
 
 
 

16 

METODOLOGIA DE ENSINO 

• Aulas teóricas abordando vários assuntos sobre atividades físicas; 
• Aulas recreativas através da prática de esportes, voleibol e handebol; 
• Aulas práticas demonstrativas abordando temas dos seminários 
• Apresentação de seminários utilizando equipamentos audiovisuais 

RECURSOS INSTRUMENTAIS 

• Bolas oficiais das modalidades estudadas/praticadas (Voleibol e Handebol); 
• Jogos de mesa (xadrez, damas e dominó). 
• Cones de marcação; 
• Data Show; 
• Pincel; 
• DVD didático referente às regras das modalidades esportivas em questão; 
• Televisão; 
• Laboratório de informática - Internet. 

VISITAS TÉCNICAS  
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem será contínua e efetiva, observando o desenvolvimento do 
aluno (participação, questionamentos, iniciativa e criatividade), considerando os aspectos qualitativos e 
quantitativos. 
A avaliação será desenvolvida conforme as determinações do Regime Interno da Instituição. 

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Testes em Ciências do Esporte Matsudo, V. R.K. 7ª São 
Caetano do 

Sul 

Celafisc 2007 

Construir competências desde a 
escola 

Perrenoud, Philipe.  Porto Alegre Artmed 1999 

Manual para Avaliação da Atividade 
Física 

Departamento de saúde e 
serviços humanos dos 

EUA 
Centros para o controle e 
a prevenção de doenças 

 

 EUA U.S. 
Department 

of Health and 
Human 

Services. 
Physical 
Activity 

Evaluation 
Handbook. 

2002 

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Livros de Regras Oficiais Handebol, 
Voleibol, basquetebol, Futsal, 

Futebol de campo e Jogos de mesa. 

Confederações 
Brasileiras 

 São Paulo Confederações 2007 

Avaliação e Prescrição Atividade 
Física 

Marins, J. B. 5ª Rio de 
Janeiro 

Shape 2009 

Fisiologia do Exercício - Nutrição, 
Energia e Desempenho Humano - 

Macardle, W. D. 7ª Rio de 
Janeiro 

Guanabara 
koogan 

 
2011 

Fisiologia do Exercício – Teoria e 
aplicação ao condicionamento e ao 
desempenho. 

Powers, S. K. 3ª São Paulo Manole 2000 

                                                                                                  
 

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Educação Física 
Professor(a):   
Série/turma: 2ª Série   Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas 

OBJETIVO GERAL 

• Compreender a importância da participação em atividades físicas para a melhoria da qualidade de 
vida e dos relacionamentos interpessoais do cidadão global, desenvolvendo valores éticos e 
estéticos e que sejam úteis para a sociedade através da aplicação dos conhecimentos adquiridos, 
aprimorando o aumento da aptidão física e implantação da prática regular de atividades físicas como 
meio de se adquirir saúde, através de orientação teórica e prática sobre temas úteis à obtenção e 
manutenção da mesma.    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Compreender a importância das atividades físicas, do jogo e das atividades lúdicas para a vida; 
• Organizar-se estruturalmente, nas regras do jogo; 
• Desfrutar da satisfação do jogar pelo jogar; 
• Participar das atividades físicas, respeitando seus próprios limites e os dos outros; 
• Analisar a importância e alterações fisiológicas positivas para si próprias; 
• Realizar exercícios corporais e mentais para obter seus benefícios; 
• Atuar, identificar e difundir dentro do desporto os benefícios da atividade física para saúde, compre-
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endendo suas regras e suas dinâmicas; 
• Expor situações problemas e apresentar soluções; 
• Organizar atividades desportivas formais e não formais, atendendo as regras preestabelecidas; 
• Proporcionar a inclusão social, através das atividades físicas, esportivas e culturais. 
• Possibilitar aos discentes o conhecimento, através de seminários e aulas práticas, de temas impor-

tantes para aquisição e manutenção da saúde através da prática regular de atividades físicas bem 
orientadas; 

• Possibilitar aos discentes o conhecimento da importância de ser uma pessoa fisicamente ativa e a 
consequente aquisição do hábito da prática de uma atividade física;  

• Possibilitar aos discentes o conhecimento dos diferentes tipos de modalidades esportivas, jogos de 
mesa e suas regras, através da prática recreativa e arbitragem das mesmas; 

EMENTA 

• Exercícios físicos localizados e exercícios recreativos: estafetas, em duplas, em trios, circuit Trai-
ning. 

• Desportos coletivos: 
• Futsal – Fundamentos técnicos, regras oficiais, sistemas táticos; 
• Basquetebol – Fundamentos Técnicos, regras oficiais, sistemas táticos (defesa: individual meia qua-

dra e zona 1:2:2 – ataque 1:3:1 e 3:2); 
• Atividades Recreativas: Torneios interclasse, interquarto, intersérie; Gincanas culturais e esportivas; 

Competições oficiais: municipal, estaduais e regionais. 
• Atividades cívicas: Momento cívico, desfile municipal; 
• Noções de Meio Ambiente: Trilha Ecológica Temática – caminhada, em percurso definido, pela mata 

da escola para despertar a consciência ecológica. 
• SEMINÁRIOS: cada turma será dividida em 4 grupos  
• . Noções sobre procedimentos de hidratação antes, durante e após atividades físicas 
• Noções sobre procedimentos de nutrição antes, durante e após atividades físicas 
• Noções sobre freqüência e intensidade ideais de atividades físicas – Fatores influenciadores do trei-

namento 
• Noções sobre principais testes de avaliação da condição física 
• Noções sobre exercícios aeróbios 
• Noções sobre exercícios anaeróbios 
• Noções sobre exercícios isométricos 
• Noções sobre exercícios isocinéticos 
• Noções sobre as principais alterações que ocorrem durante atividades físicas 
• Noções sobre as principais diferenças entre condicionamento físico e preparação física 
• Noções sobre menstruação e desempenho físico 
• Noções sobre custo energético dos exercícios físicos 
• Noções sobre atividades físicas para diabéticos 
• Noções sobre atividades físicas para gestantes 
• Noções sobre atividades físicas para obesos 
• Noções sobre atividades físicas para cardiopatas e hipertensos 
• AULAS PRÁTICAS DEMONSTRATIVAS – abordando os temas dos seminários. 
• AULAS RECREATIVAS – Jogos de Futsal e Basquetebol com obediência ás regras, comentadas 

antes do início de cada atividade e com arbitragem executada pelos alunos sob a orientação do 
professor. 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
 Noções sobre atividade física no calor – 01 aula (seminário)  
 Atividade física no frio – 01 aula (seminário)  
 Atividade física na altitude – 01 aula (seminário) 
 Atividade física em ambiente termoneutro – 01 aula (seminário) 
 Aulas práticas demonstrativas – 04 aulas 
Aulas recreativas – 12 aulas – Futsal, Basquetebol e Jogos de mesa (xadrez, Damas e 

Dominó 

 
 

20 
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2.1. Noções sobre atividades físicas para o idoso – 01 aula (seminário)  
2.2. Noções sobre atividades físicas para adolescentes masculinos – 01 aula (seminário) 
2.3. Noções sobre atividades físicas para adolescentes femininos – 01 aula (seminário)  
2.4. Noções sobre atividades físicas para adultos – 01 aula (seminário) 
2.5. Aulas práticas demonstrativas – 04 aulas 
2.6. Aulas recreativas – 14 aulas – Futsal, Basquetebol e Jogos de mesa (xadrez, Damas e 
Dominó) 

 
 
 

20 

3.1. Noções sobre atividades físicas x rendimento escolar – 01 aula (seminário) 
3.2. Noções sobre atividades físicas x saúde – 01 aulas (seminário) 
3.3. Noções sobre atividades Físicas na empresa – 01 aula (seminário) 
3.4. Noções sobre atividades físicas na escola – 01 aula – (seminário) 
3.5. Aulas práticas demonstrativas – 04 aulas 

3.6. Aulas recreativas – 10 aulas – Futsal, Basquetebol e Jogos de mesa (xadrez, Damas e 
Dominó) 

 
 
 
 
 

20 

4.1. Noções Musculação para iniciantes – 01 aula (seminário)  
4.2. Noções Musculação para intermediários – 01 aula (seminário) 
4.3. Noções Musculação para Avançados – 01 aula (seminário) 
4.4. Noções Musculação para adolescentes- 01 aula (seminário) 
4.5. Aulas práticas demonstrativas – 04 aulas 

4.6. Aulas recreativas – 08 aulas – Futsal, Basquetebol e Jogos de mesa (xadrez, Damas e 
Dominó) 

 
 
 
 
 

16 

METODOLOGIA DE ENSINO 
• Aulas teóricas abordando vários assuntos sobre atividades físicas; 
• Aulas recreativas através da prática de vários esportes; 
• Aulas práticas demonstrativas abordando temas dos seminários 
• Apresentação de seminários utilizando equipamentos audiovisuais 

RECURSOS INSTRUMENTAIS 
• Bolas oficiais das modalidades estudadas/praticadas (Futsal, Handebol); 
• Jogos de mesa (xadrez, damas e dominó). 
• Cones de marcação; 
• Data Show; 
• Pincel; 
• DVD didático referente às regras das modalidades esportivas em questão; 
• Televisão; 
• Laboratório de informática - Internet. 

VISITAS TÉCNICAS  
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem será contínua e efetiva, observando o desenvolvimento do 
aluno (participação, questionamentos, iniciativa e criatividade), considerando os aspectos qualitativos e 
quantitativos. 
A avaliação será desenvolvida conforme as determinações do Regime Interno da Instituição. 

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Testes em Ciências do Esporte Matsudo, V. R.K. 7ª São 
Caetano 
do Sul 

Celafisc 2007 

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Livros de Regras Oficiais Handebol, 
Voleibol, basquetebol, Futsal, 

Futebol de campo e Jogos de mesa. 

Confederações 
Brasileiras 

 - Confederações 2007 

Avaliação e Prescrição Atividade 
Física 

Marins, J. B. 5ª Rio de 
Janeiro 

Shape 2009 
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Fisiologia do Exercício - Nutrição, 
Energia e Desempenho Humano - 

Macardle, W. D. 7ª Rio de 
Janeiro 

Guanabara 
koogan 

 
2011 

Fisiologia do Exercício – Teoria e 
aplicação ao condicionamento e ao 
desempenho. 

Powers, S. K. 3ª São 
Paulo Manole 2000 

                                                                                                  
 

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Educação Física 
Professor(a):   
Série/turma: 3ª Série        Ano:  Carga Horária: 63 horas = 76 aulas 

OBJETIVO GERAL 

• Compreender a importância da participação em atividades físicas para a melhoria da qualidade de 
vida e dos relacionamentos interpessoais do cidadão global, desenvolvendo valores éticos e 
estéticos e que sejam úteis para a sociedade através da aplicação dos conhecimentos adquiridos, 
aprimorando o aumento da aptidão física e implantação da prática regular de atividades físicas como 
meio de se adquirir saúde, através de orientação teórica e prática sobre temas úteis à obtenção e 
manutenção da mesma.    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Compreender a importância das atividades físicas, do jogo e das atividades lúdicas para a vida; 
• Organizar-se estruturalmente, nas regras do jogo; 
• Desfrutar da satisfação do jogar pelo jogar; 
• Participar das atividades físicas, respeitando seus próprios limites e os dos outros; 
• Analisar a importância e alterações fisiológicas positivas para si próprias; 
• Realizar exercícios corporais e mentais para obter seus benefícios; 
• Atuar, identificar e difundir dentro do desporto os benefícios da atividade física para saúde, compre-

endendo suas regras e suas dinâmicas; 
• Expor situações problemas e apresentar soluções; 
• Organizar atividades desportivas formais e não formais, atendendo as regras preestabelecidas; 
• Proporcionar a inclusão social, através das atividades físicas, esportivas e culturais. 
• Possibilitar aos discentes o exercício da capacidade de apresentação oral em público; 
• Possibilitar aos discentes o conhecimento, através de seminários e aulas práticas, de temas impor-

tantes para aquisição e manutenção da saúde através da prática regular de atividades físicas bem 
orientadas; 

• Possibilitar aos discentes o conhecimento da importância de ser uma pessoa fisicamente ativa e a 
consequente aquisição do hábito da prática de uma atividade física;  

• Possibilitar aos discentes o conhecimento dos diferentes tipos de modalidades esportivas e suas re-
gras.  

EMENTA 
Desporto coletivo: 
• Futebol de campo – Fundamentos Técnicos, regras oficiais, sistemas táticos; 
Desporto individual: 
•  Atletismo: corridas, saltos, arremessos e lançamentos, regras oficiais. 
Atividades Recreativas: 
• Torneios inter-classe, inter-quarto, inter - série; 
• Gincanas culturais e esportivas; 
• Competições oficiais: municipal, estadual e regionais. 
• Atividades cívicas: Momento cívico, desfile municipal 
• SEMINÁRIOS: cada turma será dividida em 4 grupos 
• Atividade física e obesidade; 
• Alimentação e atividade física; 
• Caminhada e seus benefícios 
• Corrida e seus benefícios 
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• Musculação para iniciantes; 
• Musculação para intermediários; 
• Musculação para avançados; 
• Musculação para mulheres; 
• Noções sobre regras de Atletismo – Corridas 
• Noções sobre regras de Atletismo – Saltos 
• Noções sobre regras de Atletismo – Arremessos e lançamentos 
• Noções sobre regras de Futebol de Campo; 
• AULAS PRÁTICAS DEMONSTRATIVAS – abordando os temas dos seminários. 
• AULAS RECREATIVAS – Jogos de Futebol de Campo e prática de Atletismo  com obediência ás 
regras, comentadas antes do início de cada atividade e com arbitragem executada pelos alunos sob a 
orientação do professor.  

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA 

• Noções de organização de competições: regulamentos, elaboração de tabelas: 
eliminatória simples e rodízio – 01 aula (seminário)  

• Alimentação e atividade física – 01 aula (seminário)  
• Caminhada e seus benefícios  – 01 aula (seminário) 
• Corrida e seus benefícios – 01 aula (seminário) 
• Aulas práticas demonstrativas – 04 aulas 
• Aulas recreativas – 12 aulas – Futebol de campo e atletismo  

 
 

20 

• Musculação para iniciantes; 
• Musculação para intermediários; 
• Musculação para avançados; 
• Musculação para mulheres; 
• Aulas práticas demonstrativas – 04 aulas 
• Aulas recreativas – 14 aulas – Futebol de campo e Atletismo. 

 
 
 

20 

• Noções sobre regras de Atletismo – Corridas 
• Noções sobre regras de Atletismo – Saltos 
• Noções sobre regras de Atletismo – Arremessos e lançamentos 
• Noções sobre Ginástica para abdômen, Ginástica para membros inferiores, Ginástica 

para membros superiores, Ginástica corretiva – coluna; 
• Aulas práticas demonstrativas – 04 aulas 
• Aulas recreativas – 10 aulas – Futebol de campo e Atletismo. 

 
 
 
 
 

20 

• Noções Musculação para iniciantes – 01 aula (seminário)  
• Noções Musculação para intermediários – 01 aula (seminário) 
• Noções Musculação para Avançados – 01 aula (seminário) 
• Noções Musculação para adolescentes- 01 aula (seminário) 
• Aulas práticas demonstrativas – 04 aulas 
• Aulas recreativas – 08 aulas – Futebol de campo e atletismo 

 
 
 
 
 

16 

METODOLOGIA DE ENSINO 
• Aulas teóricas abordando vários assuntos sobre atividades físicas; 
• Aulas recreativas através da prática de vários esportes; 
• Aulas práticas demonstrativas abordando temas dos seminários 
• Apresentação de seminários utilizando equipamentos audiovisuais 

RECURSOS INSTRUMENTAIS 
• Bolas oficiais das modalidades estudadas/praticadas (Futebol de campo); 
• Cronômetros 
• Dardo, Peso e Disco. 
• Aparelhos de musculação; 
• Data Show; 
• Pincel; 
• DVD didático referente às regras das modalidades esportivas em questão; 
• Televisão; 
• Laboratório de informática - Internet. 

VISITAS TÉCNICAS  
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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A avaliação do processo ensino-aprendizagem será contínua e efetiva, observando o desenvolvimento do 
aluno (participação, questionamentos, iniciativa e criatividade), considerando os aspectos qualitativos e 
quantitativos. 
A avaliação será desenvolvida conforme as determinações do Regime Interno da Instituição. 

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Testes em Ciências do Esporte Matsudo, V. R.K. 7ª São 
Caetano 
do Sul 

Celafisc 2007 

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Livros de Regras Oficiais Handebol, 
Voleibol, basquetebol, Futsal, 

Futebol de campo e Jogos de mesa. 

Confederações 
Brasileiras 

 - Confederações Atualiza
da 

Avaliação e Prescrição Atividade 
Física 

Marins, J. B. 5ª Rio de 
Janeiro 

Shape 2009 

Fisiologia do Exercício - Nutrição, 
Energia e Desempenho Humano - 

Macardle, W. D. 7ª Rio de 
Janeiro 

Guanabara 
koogan 

 
2011 

Fisiologia do Exercício – Teoria e 
aplicação ao condicionamento e 
ao desempenho. 

Powers, S. K. 3ª São 
Paulo Manole 2000 

                                                                                                  

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Sociologia 
Professor(a):   
Série/turma:  1ª              Ano:  Carga Horária: 32 horas = 38  aulas  

OBJETIVO GERAL 

   
• Conhecer sociologicamente o mundo, reconhecendo a pluralidade de interpretações sobre a vida 

social oferecida por sociólogos e outros estudiosos, identificando questões sociológicas do cotidia-
no.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Familiarizar o educando com a reflexão sociológica contemporânea acerca do seu cotidiano e 

estabelecer os pontos de contato da teoria sociológica com outras ciências; 
• Conhecer os primeiros sociólogos e suas teorias a respeito da sociologia como ciência. 
• Conhecer os principiais tipos de contatos sociais e suas consequências na sociedade, levando o 

aluno a perceber a importância da comunicação em suas diferentes formas; 
• Conhecer os processos sociais e suas características; 
• Estabelecer as diferenças entre sociedade e comunidade, identificando suas principais 

características; 
• Conhecer os princípios básicos de cidadania; 
• Reconhecer semelhanças e diferenças entre os modos de vida das cidades e do campo, relativas ao 

trabalho, às construções e moradias, aos hábitos cotidianos, ás expressões de lazer e da cultura; 
• Despertar no aluno o senso crítico diante da realidade; 
• Analisar os principais agrupamentos sociais e suas mudanças ao longo do tempo; 
• Conhecer os diferentes modos de produção e suas consequências na sociedade. 

EMENTA 
Conhecendo a sociologia; A sociabilidade e a convivência humana; A relação Indivíduo e Sociedade; As 
transformações Sociais; O trabalho e as sociedades utópicas. 

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA 



   

 

97 

Introdução à Sociologia: O estudo da sociedade humana; De que se ocupam as Ciências 
Sociais; Objeto e Objetivo das Ciências Sociais; Divisão das Ciências Sociais; História das 
Ciências Sociais; O Surgimento da Sociologia; Os novos desafios da Sociologia; A 
objetividade da Sociologia.  

 
05 

Conceitos Básicos para a Compreensão da Vida Social: Sociabilidade e Socialização; 
Contatos Sociais; Convívio Social; Isolamento e atitudes; Comunicação; Interação Social; 
Processos Sociais. 

 
04 

A Sociedade dos Indivíduos: O indivíduo, sua história e a sociedade; O processo de 
socialização. 

 
03 

As Relações entre Indivíduo e Sociedade: Karl Marx – os indivíduos e as classes sociais; 
Émile Durkheim – As instituições e o indivíduo; Max Weber – o indivíduo e a ação social; 
Nobert Elias e Pierre Bourdieu – A Sociedade dos indivíduos.  

 
08 

Mudança e Transformação Social: Mudança Social e Sociologia; Revolução  e 
transformação social; Mudança e transformação social no Brasil. 

04 

Trabalho e Sociedade: O trabalho nas diferentes sociedades (tribais, escravidão e servidão, 
trabalho na sociedade moderna, trabalho na sociedade contemporânea). 

 
03 

O Trabalho na Sociedade Moderna Capitalista: Karl Marx e a divisão social do trabalho; 
Émile Durkheim e a coesão social; Fordismo – Teylorismo: uma nova forma de organização 
do trabalho; As transformações recentes no mundo do trabalho; A sociedade salarial está no 
fim? 

 
08 

A Questão do Trabalho no Brasil: As primeiras décadas depois da escravidão; A situação 
do trabalho nos últimos sessenta anos; o desemprego. 

03 

METODOLOGIA DE ENSINO 
       Aulas expositivas; Estudo e discussão de texto; Trabalho de grupos; Debates; Documentários 

e filmes. 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 

 Quadro branco e pincel; Apostilas, Exercícios e textos; Livros, Jornais e revistas; Retroprojetor; 
Data-show. 

VISITAS TÉCNICAS  
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios de avaliação: Assiduidade; Participação nos debates e nas aulas expositivas;  
Pontualidade na entrega das atividades; Criatividade, dedicação e capricho na realização  
das atividades. 
 
Instrumentos de avaliação: Exercícios, provas e trabalhos. 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Sociologia Introdução à Sociedade. COSTA, Cristina C. 3ª São Paulo Moderna 2005 
Introdução à Sociologia OLIVEIRA, Pérsio Santos  São Paulo Ática 2005 

Sociologia para o ensino médio TOMAZZI, Nelson Dácio 2ª São Paulo Saraiva 2010 
   

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Desenvolvimento e natureza: 
estudos para uma sociedade 

sustentável 
CAVALCANTI, Clóvis (Org).  São Paulo Cortez 1995 

A ética e possível num mundo de 
consumidores? 

BAUMAN, Z. 1ª  Jorge Zahar 2011 

Ensaios sobre o conceito de cultura BAUMAN, Z. 1ª  Jorge Zahar 2012 
Sociologia MEKSENAS, Paulo 3ª São Paulo Cortez 2010 

                                                                                                  

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Sociologia 
Professor(a):   
Série/turma: 2ª             Ano:  Carga Horária: 32 horas = 38 aulas  



   

 

98 

OBJETIVO GERAL 

• Compreender sociologicamente os sistemas econômicos, suas origens e implicações políticas, eco-
nômicas e sociais nas comunidades e sociedades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
       

• Familiarizar o educando com a reflexão sociológica contemporânea acerca do seu cotidiano e 
estabelecer os pontos de contato da teoria sociológica com outras ciências; 

• Conhecer os primeiros sociólogos e suas teorias a respeito da sociologia como ciência. 
• Conhecer os principiais tipos de contatos sociais e suas consequências na sociedade, levando o 

aluno a perceber a importância da comunicação em suas diferentes formas; 
• Conhecer os processos sociais e suas características; 
• Estabelecer as diferenças entre sociedade e comunidade, identificando suas principais 

características; 
• Conhecer os princípios básicos de cidadania; 
• Reconhecer semelhanças e diferenças entre os modos de vida das cidades e do campo, relativas ao 

trabalho, às construções e moradias, aos hábitos cotidianos, ás expressões de lazer e da cultura; 
• Despertar no aluno o senso crítico diante da realidade; 
• Analisar os principais agrupamentos sociais e suas mudanças ao longo do tempo; 
• Conhecer os diferentes modos de produção e suas consequências na sociedade. 

 

EMENTA 
Os sistemas econômicos; As desigualdades e suas origens; As relações de poder; 

Os três poderes. 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
Fundamentos Econômicos da Sociedade: Visão geral sobre o processo de produção; 
Trabalho; Instrumentos de Produção; Trabalho e meios de produção: as forças produtivas; 
Relações de produção; Modos de produção: a história da transformação da sociedade 
humana. 

 
08 

A Estrutura Social e as Desigualdades: Estrutura e estratificação social; A sociedade 
capitalista e as classes sociais; As desigualdades sociais no Brasil. 

 
10 

O Subdesenvolvimento: Subdesenvolvimento: etapa ou permanência?; Indicadores de 
subdesenvolvimento; Os indicadores não são absolutos; A origem do subdesenvolvimento; 
Crescimento econômico e desenvolvimento. 

 
06 

Poder, Política e Estado: Como surgiu o Estado moderno; O poder e o Estado; Poder, 
política e Estado no Brasil; A democracia no Brasil 

 
14 

METODOLOGIA DE ENSINO 
   Aulas expositivas; Estudo e discussão de texto; Trabalho de grupos; Debates;  Documentários e filmes.  
RECURSOS INSTRUMENTAIS 

Quadro branco e pincel; Apostilas, exercícios e textos; Livros, Jornais e revistas; Projetor de multimídia. 
VISITAS TÉCNICAS  
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios de avaliação: Assiduidade; Participação nos debates e nas aulas  
expositivas; Pontualidade na entrega das atividades; Criatividade, dedicação e capricho na realização das 
atividades. 
Instrumentos de avaliação: Exercícios, provas e trabalhos. 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Sociologia Introdução à Sociedade. COSTA, Cristina C. 3ª São Paulo Moderna 2005 
Introdução à Sociologia OLIVEIRA, Pérsio Santos  São Paulo Ática 2005 

Sociologia para o ensino médio TOMAZZI, Nelson Dácio 2ª São Paulo Saraiva 2010 
   

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
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Desenvolvimento e natureza: 
estudos para uma sociedade 

sustentável 
CAVALCANTI, Clóvis (Org).  São 

Paulo Cortez 1995 

A ética e possível num mundo de 
consumidores? 

BAUMAN, Z. 1ª .  Jorge Zahar 2011 

Ensaios sobre o conceito de cultura BAUMAN, Z. 1ª  Jorge Zahar 2012 
Sociologia MEKSENAS, Paulo 3ª São Paulo Cortez 2010 

      
                                                                                             

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Sociologia 
Professor(a):  
Série/turma: 3ª               Ano: Carga Horária: 32 horas = 38 aulas 

OBJETIVO GERAL 

   Conhecer e compreender o desenvolvimento cultural brasileiro e a origem do processo de desigualdades 
existente, bem como as principais instituições sociais e o seu papel na sociedade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Familiarizar o educando com a reflexão sociológica contemporânea acerca do seu cotidiano e 

estabelecer os pontos de contato da teoria sociológica com outras ciências; 
• Conhecer os primeiros sociólogos e suas teorias a respeito da sociologia como ciência. 
• Conhecer os principiais tipos de contatos sociais e suas consequências na sociedade, levando o 

aluno a perceber a importância da comunicação em suas diferentes formas; 
• Conhecer os processos sociais e suas características; 
• Estabelecer as diferenças entre sociedade e comunidade, identificando suas principais 

características; 
• Conhecer os princípios básicos de cidadania; 
• Reconhecer semelhanças e diferenças entre os modos de vida das cidades e do campo, relativas 

ao trabalho, às construções e moradias, aos hábitos cotidianos, ás expressões de lazer e da cultura; 
• Despertar no aluno o senso crítico diante da realidade; 
• Analisar os principais agrupamentos sociais e suas mudanças ao longo do tempo; 
• Conhecer os diferentes modos de produção e suas consequências na sociedade. 

 

EMENTA 

Cultura e sociedade; Manifestações culturais; Desigualdade Social; As instituições Sociais; Diversidade e 
Cidadania. 

 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 

CULTURA E IDEOLOGIA: Dois conceitos e suas definições; Mesclando cultura e ideologia; 
Cultura e industria cultural. 

 
07 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS: O crescimento do patrimônio cultural, Manifestação cultural 
brasileira 

 
04 

 

A ESTRUTURA SOCIAL E AS DESIGUALDADES: Estrutura e estratificação social; A 
sociedade capitalista e as classes sociais; As desigualdades sociais no Brasil. 

 
09 

AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS: Reflexão e definição; Diferença entre grupo social e instituição 
social; Interdependência das instituições; Principais tipos de instituições. Educação e Escola. 

 
09 

 

COMUNIDADE, CIDADANIA E MINORIAS: Comunidade; Cidadania; Minorias; Diversidade e
Inclusão. 

 
09 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas; estudo e discussão de texto; trabalho de grupos; debates; documentários e filmes. 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 

Quadro branco e pincel; apostilas; exercícios e textos; livros, jornais e revistas; retroprojetor; data-show.  
VISITAS TÉCNICAS  

Não prevista 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Critérios de avaliação: Assiduidade; participação nos debates e nas aulas expositivas; pontualidade na 
entrega das atividades; criatividade, dedicação e capricho na realização das atividades.  
Instrumentos de avaliação: Exercícios, provas e trabalhos. 
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Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Sociologia Introdução à 

Sociedade. COSTA, Cristina C. 3ª São Paulo. Moderna 2005  

Introdução à Sociologia OLIVEIRA, Pérsio Santos  São Paulo Ática 2005  
Sociologia para o ensino médio TOMAZZI, Nelson Dácio 2ª São Paulo Saraiva 2010  

    
Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Desenvolvimento e natureza: 
estudos para uma sociedade 

sustentável 
CAVALCANTI, Clóvis (Org).  São Paulo Cortez 1995 

 

A ética e possível num mundo de 
consumidores? 

BAUMAN, Z. 1ª 
ed. 

 Jorge zahar 2011  

Ensaios sobre o conceito de cultura BAUMAN, Z. 1ª 
ed. 

 Jorge zahar 2012  

Sociologia MEKSENAS, Paulo 3ª São Paulo Cortez 2010 
                                                                                                  
 

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Filosofia 
Professor(a):   
Série/turma: 1ª            Ano:  Carga Horária: 32 horas = 38 aulas 

OBJETIVO GERAL 

 
• Apresentar o conhecimento filosófico como um elemento histórico da tradição do pensamento, de-

senvolvendo a visão crítica sobre nosso espaço cultural e social, ao destacar o papel do conheci-
mento e da ação na construção da realidade.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Aprender conceitos, saber relacioná-los entre si e aplicá-los em sua realidade; 
• Reconhecer-se como ser produtor de cultura e, portanto, da história; 
• Elaborar criticamente seu próprio pensar a partir de notícias/análises de jornais e revistas e de suas 

vivências concretas compreendendo a produção do pensamento como enfrentamento dos desafios 
humanos; 

• Identificar a importância de se pensar pelo pensar, proporcionando um autoconhecimento (conhece-
te a ti mesmo) em harmonia com as diversidades de ideias e pluralizando-as de forma consciente e 
crítica para a formação de um pensamento autônomo preocupado com as questões de nosso meio; 

• Construir a partir das ideias dos filósofos, seu entendimento de mundo, do outro e de si mesmo, 
buscando posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 
sociais, utilizando o diálogo como forma de expor seus pensamentos; 

• Questionar a realidade, formulando problemas e resolvendo-os através da capacidade da análise 
crítica, da intuição e do pensamento lógico para mediação e construção de novos conhecimentos 
construindo “universos” históricos de  diferentes tempos em seu pensamento sem preconceitos; 

• Despertar o interesse para as problemáticas filosóficas mais relevantes, estabelecendo uma 
analogia entre o pensamento filosófico estudado e o contexto em que vivemos situando-se como 
cidadão no mundo em que vive, percebendo o seu caráter histórico e a sua dimensão de liberdade. 

• Ampliar a visão de mundo dos educandos para que consigam sair do senso comum, tendo base 
para se posicionarem conscientemente na sociedade em que vivem.  

EMENTA 

Atitude filosófica; Conceito de filosofia; O surgimento da filosofia; Natureza e Cultura;  
Linguagem e comunicação; Trabalho e alienação; Lógica: tipos de argumentos e falácias; Verdade. 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
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A Experiência Filosófica: Como é o pensar do filosófo? A filosofia de vida; Para que serve a 
filosofia?; Informação, conhecimento e sabedoria; É possível definir filosofia?; Um filósofo. 

 
03 

A Consciência Mítica: Dois relatos míticos; O que é mito? Os rituais; Teorias sobre o mito; O 
mito nas civilizações gregas; O mito hoje. 

 
03 

O Nascimento da Filosofia: Situando no tempo; Uma nova ordem humana; Os primeiros 
filósofos; Mito e filosofia: continuidade e ruptura. 

 
02 

Natureza e Cultura: O comportamento animal; o agir humano: a cultura; Uma nova 
sociedade?; A cultura como construção humana. 

03 

Linguagem e Pensamento: A linguagem do desenho; O que é uma linguagem; A linguagem 
verbal; Funções da linguagem; Linguagem, pensamento e cultura. 

 
04 

Trabalho, Alienação e Consumo: Trabalho como tortura?; A humanização pelo trabalho; 
Ócio e negócio; Uma nova concepção de trabalho; O trabalho como mercadoria; A alienação; 
A era do olhar: a disciplina; Da fábrica para o escritório; Consumo ou consumismo?; Crítica á
sociedade administrativa; Uma “civilização do lazer”?; A sociedade pós – moderna: o 
hiperconsumo; Para onde vamos? 

 
05 

Lógica Aristotélica: O que é lógica; Termo e proposição; Princípios da lógica; Quadrado das 
oposições; Argumentação; Tipos de argumentação; Falácias; A lógica pós – aristotélica. 

 
02 

Lógica Simbólica: Uma linguagem artificial; Lógica proposicional; Tabelas de verdades; 
Sinais de pontuação; Formas de enunciado; Consistência dos enunciados; a lógica de 
predicados; Lógicas complementares e alternativas; A importância da lógica simbólica. 

 
03 

A Busca da Verdade: A filosofia pré – socrática; Os sofistas: a arte de argumentar; Sócrates 
e o conceito; Platão: o mundo das ideias; Aristóteles: a metafísica; A filosofia medieval: razão 
e fé. 

 
03 

A Metafísica da Modernidade: As mudanças na modernidade; A questão do método; O 
racionalismo cartesiano: a dúvida metódica; O empirismo britânico. 

 
03 

A Crítica à Metafísica: a Ilustração: o Século das Luzes; Kant: o criticismo; Hegel: o 
idealismo dialético; Comte: o positivismo; Marx: materialismo e dialética. 

 
03 

A Crise da Razão: Antecedentes da crise; A crise da subjetividade; Fenomenologia e 
intencionalidade; Escola de Frankfurt; Habermas: o agir comunicativo; Foucault: verdade e 
poder; Pragmatismo e neopragmatismo; A filosofia da linguagem; O discurso da pós –
modernidade. 

 
04 

METODOLOGIA DE ENSINO 

   Aulas expositivas; Estudo e discussão de texto; Trabalho de grupos; Debates;  Documentários e filmes. 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 

Quadro branco e pincel; Apostilas, exercícios e textos; Livros, Jornais e revistas; Retroprojetor; Data-show. 
VISITAS TÉCNICAS  
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Critérios de avaliação: Assiduidade; Participação nos debates e nas aulas expositivas; Pontualidade na 

entrega das atividades; Criatividade, dedicação e capricho na realização das atividades. 
Instrumentos de avaliação: Exercícios, provas e trabalhos. 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Filosofando: Introdução à Filosofia ARANHA, Maria Lucia de A. 4ª São Paulo Moderna 2009 
Fundamentos de Filosofia COTRIM, Gilberto 1ª São Paulo Saraiva 2010 

Filosofia CHAUÍ, Marilena 1ª São Paulo Ática 2004 

Filosofia no Ensino Médio SEVERINO, Antonio 
Joaquim  São Paulo Cortez 2014 

   
Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Desenvolvimento e natureza: 
estudos para uma sociedade 

sustentável 
CAVALCANTI, Clóvis (Org).  SãoPaulo Cortez 1995 

A ética e possível num mundo de 
consumidores? 

BAUMAN, Z. 1ª  Jorge Zahar 2011 

Ensaios sobre o conceito de cultura BAUMAN, Z. 1ª  Jorge Zahar 2012 
Ensino de Filosofia no Ensino Médio GHEDIN, Evandro  São Paulo Cortez 2009 
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Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Filosofia 
Professor(a):   
Série/turma: 2ª             Ano: Carga Horária: 32 horas = 38 aulas 

OBJETIVO GERAL 

• Desenvolver a criticidade a partir do uso de conceitos da tradição filosófica, fundamentando as posi-
ções em relação aos problemas éticos, afetivos e existenciais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Aprender conceitos, saber relacioná-los entre si e aplicá-los em sua realidade; 
• Reconhecer-se como ser produtor de cultura e, portanto, da história; 
• Elaborar criticamente seu próprio pensar a partir de notícias/análises de jornais e revistas e de suas 

vivências concretas compreendendo a produção do pensamento como enfrentamento dos desafios 
humanos; 

• Identificar a importância de se pensar pelo pensar, proporcionando um autoconhecimento (conhece-
te a ti mesmo) em harmonia com as diversidades de ideias e pluralizando-as de forma consciente e 
crítica para a formação de um pensamento autônomo preocupado com as questões de nosso meio; 

• Construir a partir das ideias dos filósofos, seu entendimento de mundo, do outro e de si mesmo, 
buscando posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 
sociais, utilizando o diálogo como forma de expor seus pensamentos; 

• Questionar a realidade, formulando problemas e resolvendo-os através da capacidade da análise 
crítica, da intuição e do pensamento lógico para mediação e construção de novos conhecimentos 
construindo “universos” históricos de  diferentes tempos em seu pensamento sem preconceitos; 

• Despertar o interesse para as problemáticas filosóficas mais relevantes, estabelecendo uma 
analogia entre o pensamento filosófico estudado e o contexto em que vivemos situando-se como 
cidadão no mundo em que vive, percebendo o seu caráter histórico e a sua dimensão de liberdade. 

• Ampliar a visão de mundo dos educandos para que consigam sair do senso comum, tendo base 
para se posicionarem conscientemente na sociedade em que vivem. 

EMENTA 
Conhecimento e Verdade; Ética: virtude, dever e responsabilidade; A evolução da  

consciência moral; Filosofia Política; Liberdade e facticidade na existência humana; Corpo e amor. 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
O Que Podemos Conhecer? O ato de conhecer; Os modos de conhecer; A verdade; 
Podemos alcançar a certeza?; Teorias sobre a verdade; A verdade como horizonte.  

 
04 

Ideologias: Conceito geral de Ideologia; ideologia: sentido restrito; Conceito marxista de 
ideologia; A ideologia em ação; O discurso não ideológico; Outras concepções marxistas de 
ideologia; Questionamento e conscientização. 

 
05 

Entre o Bem e o Mal: Uma história real; Os valores; Moral é ética; Caráter histórico e social 
da moral; A liberdade do sujeito moral; Dever e liberdade; A bússola e a balança; Ética 
aplicada; Aprender a conviver. 

 
05 

Ninguém Nasce Moral: Aprender a autonomia; A teoria de Piaget; A teoria de Kohlberg; 
Pressupostos filosóficos; Outras tendências; A construção da personalidade moral. 

 
05 

Podemos Ser Livres: Mito, tragédia e filosofia; Somos livres ou determinados? A liberdade 
incondicional e o livre-arbítrio; O que é determinismo?; Os teóricos da liberdade; Consciência 
e liberdade; A fenomenologia: a liberdade situada; Ética e liberdade. 

 
04 

Teorias Éticas: A diversidade das teorias; A reflexão ética grega; As concepções éticas 
medievais; O pensamento moderno; A moral iluminista; o utilitarismo ético; As ilusões da 
consciência; A filosofia da existência; A ética contemporânea: o desafio da linguagem. 

 
04 

Liberalismo e Democracia: Liberdade ou igualdade?; O liberalismo inglês; O liberalismo 
francês; Hegel: a crítica ao contratualismo; As contradições do século XIX. 

 
03 

As Teorias Socialistas: A origem do proletariado; O socialismo utópico; o marxismo; O 
anarquismo: principais ideias; o socialismo no século XX; Fim da utopia socialista? 

 
02 

 O Liberalismo Contemporâneo: Um retrospecto; Liberalismo social; Liberalismo de 
esquerda; Neoliberalismo. 

 
02 
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Em Busca da Felicidade: o que significa ser feliz?; A “experiência de ser”; Os tipos de amor; 
Platão: Eros e a filosofia; o corpo sob o olhar da ciência; A inovação de Espinosa; As teorias 
contemporâneas; Individualismo e narcisismo; Felicidade e autonomia. 

 
04 

METODOLOGIA DE ENSINO 
    Aulas expositivas; Estudo e discussão de texto; Trabalho de grupos; Debates;  Documentários e filmes. 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 

    Quadro branco e pincel; Apostilas, exercícios e textos; Livros, Jornais e revistas; Retroprojetor; Data-
show. 
VISITAS TÉCNICAS  
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios de avaliação: Assiduidade; Participação nos debates e nas aulas expositivas; Pontualidade na 
entrega das atividades; Criatividade, dedicação e capricho na realização das atividades. 
 
Instrumentos de avaliação: Exercícios, provas e trabalhos. 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Filosofando: Introdução à Filosofia ARANHA, Maria Lucia de A. 4ª São Paulo Moderna 2009 
Fundamentos de Filosofia COTRIM, Gilberto 1ª São Paulo Saraiva 2010 

Filosofia CHAUÍ, Marilena 1ª São Paulo Ática 2004 

Filosofia no Ensino Médio SEVERINO, Antonio 
Joaquim  São Paulo Cortez 2014 

 

Filosofia no 
 

Filosofia no Ensino Médio
 

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Desenvolvimento e natureza: 
estudos para uma sociedade 

sustentável 
CAVALCANTI, Clóvis (Org).  São Paulo Cortez 1995 

A ética e possível num mundo de 
consumidores? 

BAUMAN, Z. 1ª  Jorge Zahar 2011 

Ensaios sobre o conceito de cultura BAUMAN, Z. 1ª  Jorge Zahar 2012 
Ensino de Filosofia no Ensino Médio GHEDIN, Evandro  São Paulo Cortez 2009 
 
 

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Filosofia 
Professor(a):   
Série/turma:  3ª               Ano:  Carga Horária: 32 horas = 38 aulas 

OBJETIVO GERAL 

 
• Desenvolver a criticidade a partir do uso de conceitos da tradição filosófica, fundamentando as posi-

ções em relação aos problemas políticos, sociais, científicos e culturais. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Aprender conceitos, saber relacioná-los entre si e aplicá-los em sua realidade; 
• Reconhecer-se como ser produtor de cultura e, portanto, da história; 
• Elaborar criticamente seu próprio pensar a partir de notícias/análises de jornais e revistas e de suas 

vivências concretas compreendendo a produção do pensamento como enfrentamento dos desafios 
humanos; 

• Identificar a importância de se pensar pelo pensar, proporcionando um autoconhecimento (conhece-
te a ti mesmo) em harmonia com as diversidades de ideias e pluralizando-as de forma consciente e 
crítica para a formação de um pensamento autônomo preocupado com as questões de nosso meio; 

• Construir a partir das ideias dos filósofos, seu entendimento de mundo, do outro e de si mesmo, 
buscando posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 
sociais, utilizando o diálogo como forma de expor seus pensamentos; 

• Questionar a realidade, formulando problemas e resolvendo-os através da capacidade da análise 
crítica, da intuição e do pensamento lógico para mediação e construção de novos conhecimentos 
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construindo “universos” históricos de  diferentes tempos em seu pensamento sem preconceitos; 
• Despertar o interesse para as problemáticas filosóficas mais relevantes, estabelecendo uma 

analogia entre o pensamento filosófico estudado e o contexto em que vivemos situando-se como 
cidadão no mundo em que vive, percebendo o seu caráter histórico e a sua dimensão de liberdade;  

• Ampliar a visão de mundo dos educandos para que consigam sair do senso comum, tendo base 
para se posicionarem conscientemente na sociedade em que vivem.  

EMENTA 
   Política: Poder e democracia; Teorias políticas modernas; Filosofia da ciência: método, evolução e 
revolução; Estética: o gosto da arte. 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
Política Para Quê?: A filosofia política; Poder e força; Estado e legitimidade do poder; a 
institucionalização do poder; Uma reflexão sobre a democracia; O avesso da democracia: 
totalitarismo e autoritarismo; o equilíbrio estável das forças. 

 
05 

Direitos Humanos: Direito natural e direito positivo; A tradição grega; os teóricos da 
modernidade; Os códigos modernos e os direitos sociais; Liberdade e igualdade?; A 
comunidade internacional; Direitos humanos “direitos de bandidos” 

 
05 

A Política Normativa: a política como teoria; A democracia grega; Os sofistas e a retórica; A 
teoria política de Platão; A teoria política de Aristóteles; O bom governo; Idade Média: Política 
e Religião; Agostinho, bispo de Hipona; A escolástica: Tomás de Aquino; Tempos de ruptura. 

 
05 

A Autonomia da Política: A formação do Estado nacional; A Itália dividida: Maquiavel; 
Soberania e Estado moderno; Hobbes e o poder absoluto do Estado; A teoria política de 
Locke; O liberalismo clássico; O liberalismo do século XVIII; A concepção política da 
modernidade.  

 
05 

Ciência, Tecnologia e Valores: Que caminho devo tomar?; Senso comum e ciência; O 
método científico; A comunidade científica; Ciência e valores; Benefícios das ciências, para 
quem?; A responsabilidade social do cientista 

 
03 

Ciência Antiga e Medieval: Filosofia e Ciência; Geometria e medicina; Platão; Aristóteles; 
Alexandria e a escola helenística; A ciência da Idade Média; A decadência da escolástica.  

 
03 

A Revolução Cientifica do Século XVII: Uma nova mentalidade; Características do 
pensamento moderno; Galileu e as duas novas ciências; A síntese newtoniana; Novas 
ciências, novo mundo. 

 
03 

O Método das Ciências da Natureza: O desafio do método, A investigação científica; o 
método experimental; A ciência como construção; O desenvolvimento das ciências da 
natureza; A ambiguidade do progresso científico. 

 
03 

O Método das Ciências Humanas: Explicar e compreender; Dificuldades metodológicas das 
ciências humanas; o nascimento das ciências humanas; A psicologia comportamentalista; A 
psicologia da forma; Freud e o inconsciente; As três instancias do aparelho psíquico. 

 
03 

Estética: Introdução Conceitual: Conceito e história do termo estética; o belo e o feio: a 
questão do gosto; A atitude estética; A recepção estética; A compreensão pelo sentidos. 

 
03 

METODOLOGIA DE ENSINO 
   Aulas expositivas; estudo e discussão de texto; trabalho de grupos; debates;  documentários e filmes. 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 

Quadro branco e pincel; apostilas, exercícios e textos; Livros, jornais e revistas; retroprojetor; data-show. 
VISITAS TÉCNICAS  
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios de avaliação: Assiduidade; participação nos debates e nas aulas expositivas; pontualidade na 
entrega das atividades; criatividade, dedicação e capricho na realização das atividades.  
 
Instrumentos de avaliação: Exercícios, provas e trabalhos. 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Filosofando: Introdução à Filosofia ARANHA, Maria Lucia de A. 4ª São Paulo. Moderna 2009 
Fundamentos de Filosofia COTRIM, Gilberto 1ª São Paulo Saraiva 2010 

Filosofia CHAUÍ, Marilena 1ª São Paulo Ática 2004 
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Filosofia no Ensino Médio SEVERINO, Antonio 
Joaquim  São Paulo Cortez 2014 

   
Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 
Desenvolvimento e natureza: 
estudos para uma sociedade 

sustentável 
CAVALCANTI, Clóvis (Org).  São Paulo Cortez 1995 

A ética e possível num mundo de 
consumidores? 

BAUMAN, Z. 1ª  Jorge zahar 2011 

Ensaios sobre o conceito de cultura BAUMAN, Z. 1ª  Jorge zahar 2012 
Ensino de Filosofia no Ensino Médio GHEDIN, Evandro  São Paulo Cortez 2009 
 
 
Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Língua Estrangeira(Inglês) 

Professor(a):   
Série/turma:  1ª               Ano:  Carga Horária: 63 h = 76 aulas 
 OBJETIVO GERAL 

  

 Conscientizar o educando de que aprender uma língua estrangeira, no caso o inglês, envolve a promoção da 

educação integral do cidadão, da igualdade dos direitos humanos na comunicação, da manutenção das 

línguas e culturas globais. 

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  O ensino de Inglês como Língua Estrangeira tem como objetivos específicos levar o aluno a: 

- utilizar a língua-alvo adequadamente em situações de comunicação fora do ambiente instrucional; 

- aumentar o conhecimento sistêmico (lexical, fonético, fonológico, sintático, semântico, pragmático) que o 

educando vem construindo em sua língua materna; 

- construir significados na língua-alvo e interiorizá-los; 

- fazer uso das quatro habilidades linguísticas (fala, compreensão oral, leitura e escrita) em inglês, de forma 

interacional, dentro e fora de sala de aula; 

- ampliar seu conhecimento de mundo por meio da exposição, familiarização e comparação com outras 

culturas onde se fala a língua inglesa; 

- perceber que os significados são construídos pelos participantes do mundo social (por quem lê, escreve, 

ouve e fala); que um determinado texto torna-se mais fácil ou mais difícil de acordo com o conhecimento de 

mundo e a experiência de quem o lê; 

- desenvolver o interesse em aprender este e outros idiomas ao longo de sua formação. 

 
EMENTA 

  

 Desenvolvimento de habilidades de comunicação em inglês nos aspectos de ouvir, falar, ler e produzir textos 

em inglês com correção gramatical e adequação vocabular, com ênfase no estudo das expressões e 

linguagem usual da área de Agroindústria. 
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PRÉ-REQUISITO  
 

O ideal é que o(a) educando(a) tenha conhecimento básico da língua inglesa, a saber, os conteúdos 

deste componente curricular previstos para o Ensino Fundamental, conforme estabelecem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 

 1. Verbal Tenses  

Simple Present Tense (including verb be and there to be); Simple Conditional Tense. 6 aulas 

Present Continuous Tense. 2 aulas 

Simple Past Tense: regular and irregular verbs (including verb be and there to be) 6 aulas 

 Past continuous tense 2 aulas 

Immediate Future: “Going to” form 3 aulas 

Future (02): “Will” form 2 aulas 

Imperative 3 auals 

Modal Verbs 6 aulas 

 

2. Nouns 

 

Plural of nouns. 5 aulas 

Gender. 2 aulas 

Termos técnicos em Agroindústria. 3 aulas 

3. Adjectives  

Position of adjectives. 2 aulas 

Comparative and Superlative 4 aulas 

4. Articles  
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Indefinite articles 1 aula 

Definite Article (the) 3 aulas 

5. Numbers  

Cardinal and ordinal numbers 3 aulas 

6. Interrogative words  

What, whose, which, who, when, how (and compounds), why. 3 aulas 

7. Pronouns  

Personal pronouns: subject and object. 2 aulas 

Indefinite and Relative pronouns 1 aula 

Possessive adjctives and pronouns. 2 aulas 

Reflexive and emphasizing pronouns. 1 aula 

Reciprocal pronouns. 1 aula 

Demonstratives. 1 aula 

8. Adverbs and adverbial expressions  

Adverbs of place. 2 aulas 

Adverbs of  time. 2 aulas 

Adverbs of frequency. 2 aulas 

Adverbs of manner. 2 aulas 

9. Prepositions  

Prepositions of time. 1 aula 

Prepositions of place. 2 aulas 

10. Reading Strategies  

Pre-reading, inferência contextual; verbal and non-verbal resources; skimming, scanning, 

general comprehension, cognates; technical terms 

 

1 aula 
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METODOLOGIA 
Aulas expositivas dialogadas; Aulas práticas; Trabalhos em grupo e individuais. 

 
RECURSOS METODOLÓGICOS 

• Material didático de apoio (apostila a ser disponibilizada); 

• Flash cards e jogos educativos.; 
• Recursos audiovisuais (data-show, aparelhos de som, DVD, TV, etc.). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

• Critérios: 
1.  

 Descritos no manual de normas dos cursos. 

Instrumentos: 

• Exercícios e atividades em sala; 

• Avaliações periódicas com base nos conteúdos 

ministrados. 

     

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Basic English: graded exercises 

and texts 

 MARQUES, A. 2a São Paulo Ática 1991 

 Graded English 
MARTINS, E. P.; 

PASQUALIN, E.; AMOS, 

E. 

 São Paulo Moderna 1993 

     

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora An 

Currículo Básico Escola Estadual 
ESPÍRITO SANTO.  

Secretaria da Educação.  Vitória  2009 

 
 
Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Língua Estrangeira(Inglês) 

Professor(a):   
Série/turma:  2ª               Ano:  Carga Horária: 63 h = 76 aulas 
 OBJETIVO GERAL 

  

 Conscientizar o educando de que aprender uma língua estrangeira, no caso o inglês, envolve a promoção da 

educação integral do cidadão, da igualdade dos direitos humanos na comunicação, da manutenção das 

línguas e culturas globais. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  O ensino de Inglês como Língua Estrangeira tem como objetivos específicos levar o aluno a: 

- utilizar a língua-alvo adequadamente em situações de comunicação fora do ambiente instrucional; 

- aumentar o conhecimento sistêmico (lexical, fonético, fonológico, sintático, semântico, pragmático) que o 

educando vem construindo em sua língua materna; 

- construir significados na língua-alvo e interiorizá-los; 

- fazer uso das quatro habilidades linguísticas (fala, compreensão oral, leitura e escrita) em inglês, de forma 

interacional, dentro e fora de sala de aula; 

- ampliar seu conhecimento de mundo por meio da exposição, familiarização e comparação com outras 

culturas onde se fala a língua inglesa; 

- perceber que os significados são construídos pelos participantes do mundo social (por quem lê, escreve, 

ouve e fala); que um determinado texto torna-se mais fácil ou mais difícil de acordo com o conhecimento de 

mundo e a experiência de quem o lê; 

- desenvolver o interesse em aprender este e outros idiomas ao longo de sua formação. 

 
EMENTA 

  

 Desenvolvimento de habilidades de comunicação em inglês nos aspectos de ouvir, falar, ler e produzir textos 

em inglês com correção gramatical e adequação vocabular, com ênfase no estudo das expressões e

linguagem usual da área de Agropecuária. 

 

PRÉ-REQUISITO  
 

O ideal é que o(a) educando(a) tenha conhecimento básico da língua inglesa, a saber, os conteúdos 

deste componente curricular previstos para o Ensino Fundamental, conforme estabelecem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 

1. Special Review: Verbal Tenses  

Simple Present Tense, Present Continuous Tense and Future – Going to 2 aulas 

Simple Past Tense, Past Continuous Tense and Future – Will form 2 aulas 

2. Present Perfect Tense 6 aulas 

3. Present Perfect Continuous Tense 2 aulas 
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4. Past Perfect Tense 2 aulas  

5. Past Perfect Continuous Tense 2 aulas 

6. Future Perfect Tense 2 aulas 

7. Phrasal Verbs  

Verb + preposition. 
3 aulas 

Verb + adverbial particle 3 aulas 

8. Word Order and Formation  

Prefixes and Sufixes 2 aulas  

Affirmative and negative clauses 1 aula 

Interrogative clauses 1 aula 

Phrasal verbs 1 aula 

So, neither and nor in short answers 1 aula 

Echo questions 1 aula 

Inverted expressions 1 aula 

9. Direct and Inderect Speech  

Affirmative and negative statements 2 aulas 

Statements with Modal Verbs 2 aulas 

Orders and requests 2 aulas 

Verbal structures: types. 2 aulas 

10.Tag questions  

Affirmative and Negative clauses; special cases 3 aulas 

11. Passive Voice  

Verbs with two objects (direct and indirect objects) 4 aulas 

Using get in a passive construction 2 aulas 
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Causative form: have / get something done 2 aulas 

12. Wishes and preferences  

Wish / if only 1 aula 

Would rather / Would sooner 1 aula 

Prefer 1 aula 

It’s time… 1 aula 

13. Conjunctions  

Conditional (IF) Clauses 4 aulas 

a) Conditional Type 0 
2 aulas 

b) Conditional Type 1 
2 aulas 

c) Conditional type 2 
2 aulas 

d) Conditional type 3 
2 aulas 

e) Mixed conditionals  2 aulas 

Clauses of Time and of Cause  2 aulas 

Clauses of Contrast, Purpose, and Result 2 aulas 

Relative Clauses 2 aulas 

14. Interjections  

Use and form; collocations: Make and Do 1 aula 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas dialogadas; Aulas práticas; Trabalhos em grupo e individuais. 

 
RECURSOS METODOLÓGICOS 

• Material didático de apoio (apostila a ser disponibilizada); 

• Flash cards e jogos educativos.; 
• Recursos audiovisuais (data-show, aparelhos de som, DVD, TV, etc.). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

• Critérios: 
1.  

 Descritos no manual de normas dos cur-

Instrumentos: 
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sos. • Exercícios e atividades em sala; 

• Avaliações periódicas com base nos conteúdos 

ministrados. 

     

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Basic English: graded exercises 

and texts 

 MARQUES, A. 2a São Paulo Ática 1991 

 Graded English 
MARTINS, E. P.; 

PASQUALIN, E.; AMOS, 

E. 

 São Paulo Moderna 1993 

     

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora An 

Currículo Básico Escola Estadual 
ESPÍRITO SANTO.  

Secretaria da Educação.  Vitória  2009 

                                                

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Língua Estrangeira(Inglês) 

Professor(a):   
Série/turma:  3ª               Ano:  Carga Horária: 63 h = 76 aulas 
 OBJETIVO GERAL 

  

 Conscientizar o educando de que aprender uma língua estrangeira, no caso o inglês, envolve a promoção da 

educação integral do cidadão, da igualdade dos direitos humanos na comunicação, da manutenção das 

línguas e culturas globais. 

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  O ensino de Inglês como Língua Estrangeira tem como objetivos específicos levar o aluno a: 

- utilizar a língua-alvo adequadamente em situações de comunicação fora do ambiente instrucional; 

- aumentar o conhecimento sistêmico (lexical, fonético, fonológico, sintático, semântico, pragmático) que o 

educando vem construindo em sua língua materna; 

- construir significados na língua-alvo e interiorizá-los; 
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- fazer uso das quatro habilidades linguísticas (fala, compreensão oral, leitura e escrita) em inglês, de forma 

interacional, dentro e fora de sala de aula; 

- ampliar seu conhecimento de mundo por meio da exposição, familiarização e comparação com outras 

culturas onde se fala a língua inglesa; 

- perceber que os significados são construídos pelos participantes do mundo social (por quem lê, escreve, 

ouve e fala); que um determinado texto torna-se mais fácil ou mais difícil de acordo com o conhecimento de 

mundo e a experiência de quem o lê; 

- desenvolver o interesse em aprender este e outros idiomas ao longo de sua formação. 

 
EMENTA 

  

 Desenvolvimento de habilidades de comunicação em inglês nos aspectos de ouvir, falar, ler e produzir textos 

em inglês com correção gramatical e adequação vocabular, com ênfase no estudo das expressões e 

linguagem usual da área de Agropecuária. 

 

PRÉ-REQUISITO  
 

O ideal é que o(a) educando(a) tenha conhecimento básico da língua inglesa, a saber, os conteúdos 

deste componente curricular previstos para o Ensino Fundamental, conforme estabelecem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 

1. Special Review: Verbal Tenses; gramática contextualizada.  

1.1 Simple Present Tense, Present Continuous Tense and Future – Going to 5 aulas 

1.2 Simple Past Tense, Past Continuous Tense and Future – Will form 5 aulas 

1.3 Present Perfect Tense 3 aulas 

1.4 Present Perfect Continuous Tense 3 aulas 

1.5 Past Perfect Tense 3 aulas  

1.6 Past Perfect Continuous Tense 3 aulas 

1.7 Future Perfect Tense 3 aulas 

1.8 Phrasal Verbs  

Verb + preposition. 
3 aulas 
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Verb + adverbial particle 3 aulas 

1.9 Direct and Inderect Speech  

Affirmative and negative statements 2 aulas 

Statements with Modal Verbs 2 aulas 

Orders and requests 2 aulas 

Verbal structures: types. 2 aulas 

1.10 Passive Voice  

Verbs with two objects (direct and indirect objects) 2 aulas 

Using get in a passive construction 2 aulas 

Causative form: have / get something done 2 aulas 

2. Estratégias de leitura de textos em língua inglesa  

Scanning, Skimming and  general comprehension; mixed texts 3 aulas 

Informação Não Verbal 2 aulas 

Cognatos e falsos cognatos 2 aulas 

Palavras conhecidas 
   2 aulas 

Inferência lexical 
   2 aulas 

Inferência contextual 
   2 aulas 

Grupos nominais 
   2 aulas 

Formação de palavras e palavras Latinas (review) 
   2 aulas 

Elementos de Comparação 
   2 aulas 

Connectors and Linkers 
   2 aulas 

Apreciação de textos técnicos (acadêmicos)   5 aulas 

Apreciação de textos de vestibulares diversos   5 aulas 

METODOLOGIA 
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Aulas expositivas dialogadas; Aulas práticas; Trabalhos em grupo e individuais. 

 
RECURSOS METODOLÓGICOS 

• Material didático de apoio (apostila a ser disponibilizada); 

• Flash cards e jogos educativos.; 
• Recursos audiovisuais (data-show, aparelhos de som, DVD, TV, etc.). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

• Critérios: 
1.  

 Descritos no manual de normas dos cursos. 

Instrumentos: 

• Exercícios e atividades em sala; 

• Avaliações periódicas com base nos conteúdos 

ministrados. 

     

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Basic English: graded exercises 

and texts 

 MARQUES, A. 2a São Paulo Ática 1991 

 Graded English 
MARTINS, E. P.; 

PASQUALIN, E.; AMOS, 

E. 

 São Paulo Moderna 1993 

     

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora An 

Currículo Básico Escola Estadual 
ESPÍRITO SANTO.  

Secretaria da Educação.  Vitória  2009 

 
                                                                                               

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
Unidade Curricular: Artes 
Professor(a):   
Série: 1ª     Ano: Carga Horária: 32 horas = 38 aulas 

OBJETIVO GERAL 

• Desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a 
capacidade crítica, permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida comparando com os 
conceitos artísticos e a história da arte; e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade 
que foi analisada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Identificar a arte como forma de expressão do homem numa perspectiva histórica; 
• Interpretar a função da arte como um dos instrumentos transformadores da história da humanidade; 
• Identificar a produção artística no contexto de desenvolvimento de uma civilização; 
• Identificar as principais características, representantes e obras de cada movimento artístico; 
• Analisar a arte popular no desenvolvimento cultural do estado; 
• Utilizar a sensibilidade artística e a capacidade criativa como forma de expressão; 
• Relacionar obras com o contexto histórico e cultural; 
• Compreender Arte como atividade de expressão comunicação e interação humana voltada para a es-

tética, destacando sua presença no dia a dia das pessoas, seus significados, linguagens e importân-
cia na humanização e civilização do ser humano; 

• Conhecer os elementos constitutivos da linguagem plástica/visual, utilizando-os na composição e re-
gistros de pensamentos e ideias sobre fatos cotidianos. 

• Apreciar manifestações artísticas de Pernambuco, referentes ao ciclo carnavalesco, que integram o 
patrimônio cultural do estado edificado pelo nosso povo em diferentes espaços e tempos históricos. 

• Identificar o significado histórico e etimológica de arte; 
• Desenvolver o conceito de criatividade como condição humana para transformação da realidade; 
• Analisar e comparar a história da Arte desde a Antiguidade à Arte do sec. XXI; 
• Analisar historicamente diferentes manifestações socioculturais do homem da pré-história até a do 

homem do séc. XX; 
• Conhecer elementos que fazem parte da literatura capixaba situando-os histórica e geograficamente 

de forma a desenvolver a apreciação e vivência cultural 
• Reconhecer aspectos históricos culturais da arte da antiguidade, destacando a sua contribuição para 

a humanidade. 
• Vivenciar momentos de compreensão e produção da arte;  

EMENTA 
• Explorar os conceitos, significados, funções e elementos da Arte; 
• História da Arte (desde a Arte Rupestre à Arte Contemporânea); 
• Ciclos de Cultura Popular do Espírito Santo; 
• Artes visuais; 
• Cerâmica; 
• Artesanato; 
• Cores; 
• Teatro; 
• Música; 
• Dança; 
• História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER) 
 

CONTEÚDO CARGA 
HORÁRIA 

• Conceito de Arte; 01  

• Linguagens e Funções da Arte; 01  

• Arte na pré-história; 01  

• Arte indígena; 01  

• Arte africana e afro-descendente: Resgate e valorização dessa arte em na sociedade: 
� Resgate histórico 
� Arte Afro-descendente no séc. XXI 
� Presença dos Negros na Arte; 02 

 

• Arte na Antiguidade 
- Mesopotâmia 
- Egito 
- Arte Greco-romana 
- Arte Cristã e Bizantina 04 

 

• Arte na Idade Média 
- Estilo românico 
- Estilo gótico 04 

 

• Renascimento 02  
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• Barroco e Rococó 02  

• Neoclassicismo 02  

• Romantismo e Realismo 02  

• Impressionismo/ Pós-Impressionismo e Expressionismo   

• Arte no final do século XIX e início do século XX (Cubismo, Fovismo,Abstracionismo, Da-
daísmo, Surrealismo, Pop Art) 04 

 

• Semana de Arte Moderna 02  

• Artistas e movimentos Pós-Semana de Arte Moderna 02  

• Arte contemporânea: novas tendências 02  

• Dança e Música 02  

• Teatro 02  

• Artes Audiovisuais 02  
 

VISITAS TÉCNICAS 
 
METODOLOGIA  

• Aulas expositivas, pesquisas bibliográficas e de campo, exposições, reflexões, produções e vivência 
dos conteúdos em questão. Apresentação de conteúdos utilizando as diferentes linguagens (visual, 
musical...). 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

• Computador, projetor, internet, papéis de diferentes texturas. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 Critérios:  
- Participação e Desempenho dos alunos 

nas atividades propostas individualmente e 
em grupos;  

- Produção, vivência e participação nos gru-
pos de interesse(talentos). 

Instrumentos: 
• Provas Escritas; 
• Trabalhos e Atividades em grupo e individual. 

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Arte para compreender o mundo ANTOINE-
ANDERSEN,Véronique 

 São Paulo SM 2007  

Arte, História & produção - Vol. I,II. CALABRIA, Carla Paula 
Brondi 

 São Paulo FTD 1997 

Metodologia do ensino de arte FERRAZ, Maria Heloísa 
Correa de Toledo 

 São Paulo Cortez 1993 

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Para entender a arte CUMMING, Robert  São Paulo Ática 2003 
Questões de arte: o belo, a 
percepção estética e o fazer 

artístico 
COSTA, Cristina 2ª São Paulo Moderna 2004 

Pequena viagem pelo mundo da 
arte FEIST, Hildegard..- 2ª São Paulo Moderna 2003 

 
 
3.2.1.4 COMPONENTES OPTATIVOS (EXTRA CURRICULARES) 
 

Curso: TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO                                                        

Unidade Curricular: Libras 
Professor(a):  
Série/turma: 3ª               Ano: Carga Horária: 63 horas = 76 aulas  

OBJETIVO GERAL 

• Compreender o processo de construção da identidade surda e sua cultura, reconhecedo-a a partir 
do uso da Língua Brasileira de Sinais.  



   

 

118 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Conhecer como se dá a construção da identidade surda considerando a história do mundo, do Brasil 

e do Estado; 
• Analisar a origem da Língua de Sinais e sua importância na constituição da identidade e cultura do 

indivíduo surdo; 
• Analisar os aspectos legais que respaldam o indivíduo surdo quanto aos seus direitos lingüísticos no 

Brasil; 
• Ensinar e praticar a Língua Brasileira de Sinais. 

EMENTA 

• Processo histórico do indivíduo surdo; os aspectos legais que respaldam o indivíduo surdo quanto 
aos seus direitos linguísticos e educacionais no Brasil; o sujeito surdo, sua identidade e cultura; a 
origem da língua de sinais e sua importância na constituição do indivíduo surdo; ensino e prática da 
Língua Brasileira de Sinais - Libras; parâmetros fonológico, léxico da morfologia; diálogos contextua-
lizados. 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
 

• Sujeito surdo e suas características: identidade e cultura; 
• Histórico da língua brasileira de sinais e sua importância na educação do surdo; 
• A Lei nº 10.436 / 2002 e o decreto nº 5.626 / 2005. 

 

 
06 
06 
 

04 
  

• Alfabeto manual ou datilológico; 
• Soletração rítmica: parâmetros da libras;  
• Apresentação pessoal; 
• Cumprimento; 
• Advérbio de tempo e condições climáticas; 
• Calendário; 
• Atividades de vida diária;. 
• Pronomes: pessoais, demonstrativos, possessivos, interrogativos, indefinidos;  
• Profissões;  
• Sinais de ambiente escolar;  
• Meios de comunicação; 
• Números ordinais /cardinais/quantidade; 
• Família; 
• Estado civil; 
• Cores;  
• Construir diálogos e estórias em libras e interpretar pequenas narrativas. 

02 
02 
02 
01 
01 
02 
04 
04 

 
02 
04 
02 
02 
04 
02 
02 
24 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

   Relato de experiência; aula de campo; exposição dialogada; aulas práticas – libras; atividades em grupo: 
diálogos, pesquisas, encenações; interpretação de texto - português para língua de sinais; apresentação de 
filmes em libras e filmes relacionados à educação de surdos. 
RECURSOS INSTRUMENTAIS 

   Data-show; computador; apostilas; vídeos; revistas; textos; cd’s. 
VISITAS TÉCNICAS  
Não prevista 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios de avaliação: Participação ativa nas aulas; execução das tarefas solicitadas; apresentação de 
trabalhos. 
Instrumentos de avaliação: Relatos de experiências; Relatórios; Observação diária em aula; atividades 
práticas em sala de aula; provas práticas e escritas. 

 
  

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.) 
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Absurdo ou lógica? BERNARDINO, E.L  
1ª 

Belo 
Horizonte Profetizando Vida  

2000 
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Libras em Contexto: estudante FELIPE, T. E MONTEIRO, 
M.S 

 
1ª Brasília 

Secretaria de 
Educação 
Especial 

 
2005 

A criança surda: linguagem 
cognição numa perspectiva 

sociointeracionista 
GOLDFELD, M  

1ª São Paulo Plexus  
1997 

Língua de sinais brasileira: 
estudos lingüísticos 

QUADROS, R. M. E 
KARNOPP, L.B 

 
1ª Porto Alegre Artmed  

2004 
A surdez um olhar sobre as 

diferenças SKLIAR, C. (ORG.)  
1ª Porto Alegre Mediação 

 
 

2005 
A construção de sentidos na 

escrita do aluno surdo SILVA, M.P.M  
1ª São Paulo Plexus  

2001 
A invenção da surdez: cultura, 

alteridade, identidade e diferença 
no campo da educação 

THOMA, A.S. e LOPES, 
M.C 

 
1ª 

Santa Cruz 
do Sul Edunisc 2005 

Lei 10.436, de 24 de abril de 2002 BRASIL  

http://www.p
lanalto.gov.b
r/CCIVIL/LEI
S/2002/L10

436.htm 

 2002 

Decreto 5.626, de 22 de dezembro 
de 2005 BRASIL   

http://www.p
lanalto.gov.b
r/ccivil_03/_
Ato2004-
2006/2005/
Decreto/D56
26.htm 

 2005 

   
Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.) 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

Libras em Contexto: professor FELIPE, T. E MONTEIRO, 
M 

 
5ª Brasília 

Secretaria de 
Educação 
Especial 

 
2005 

Língua de Sinais Brasileira: Estudos 
Lingüísticos 

QUADROS, R. M. E 
KARNOPP, L.B 

 
1ª Porto Alegre Porto Alegre  

2004 
 
 

CURSO TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

Unidade Curricular: ESPANHOL 

Professora:  

Série/turma: 3ª Carga Horária: 63 h = 76 aulas 

ObObjetivo geral: 

Vivenciar uma experiência de comunicação humana pela aprendizagem e uso de uma língua adicional  

relacionando-a com outras aprendizagens, refletindo sobre costumes, maneiras de agir e interagir, 

possibilitando uma formação ampla como indivíduo e maior entendimento de um mundo plural e de seu 

próprio papel como cidadão neste mundo. 

Objetivos específicos: 

• Identificar estruturas básicas a partir de textos estudados; 

• Ler e compreender textos escritos de pouca dificuldade; 
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• Manifestar-se oralmente e pela escrita em situações quotidianas; 

• Observar semelhanças e diferenças entre o português e o espanhol; 

• Produzir textos escritos, orais utilizando vocabulário básico; 

• Conhecer e apreciar a cultura dos países que têm o espanhol como língua oficial; 

• Aprimorar o senso crítico a partir da reflexão sobre as semelhanças e diferenças culturais entre os 

países hispano-falantes bem como, com o Brasil. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

EMENTA 

Estudo da língua espanhola como instrumento de comunicação. Introdução de estruturas básicas 
necessárias para a efetivação da comunicação, envolvendo leitura e compreensão de textos escritos, bem 
como produção  a oral e escrita. 

CONTEÚDOS 

CONTEÚDO CARGA HORÁRIA 

Unidade I 

• El español en el mundo, 

• Presentaciones; 

• Nacionalidades; 

• Saludos; 

• Variantes linguísticas; 

• Escritura y  oralidade 

14 

       Unidade II 

• ¿ Quién es? 

• Tratamiento formal e informal; 

• Expresiones de cortesia; 

• Los tiempos verbales, 

• Elaboración de curriculum vitae 

14 

         Unidade III 

• ¿ Qué hacemos? 

• Los géneros textuales; 

• Rutina; 

• Días de la semana; 

• Horas; 

• Números cardinales y ordinales 

16 
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 Unidade IV 

•  Consumo responsable 

• Establecimientos comerciales; 

• Artículos y contracciones; 

• Los géneros textuales; 

• Alimentos; 

• El voseo; 

• El uso del verbo Gustar 

12 

         Unidade V 

•  ¿Qué te gusta? 

• Pronombres de complemento; 

• Vestuário; 

• Género y número de los nombres. 

12 

           Unidade VI 

• ¿  Somos lo que llevamos? 

• Clase de palabras;          

• Descripción física; 

• Géneros textuales (secuencia del tema) 

12 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

A metodologia fundamenta-se na construção e reconstrução do conhecimento por meio de interação e 

participação dos alunos, envolvendo atividades de pesquisa, leitura de textos, trabalhos individuais e em 

grupo, exposição de textos,  atividades audiovisuais, práticas orais e escritas entre outros.  Com base em 

documentos autênticos, propor-se-ão atividades em que serão desenvolvidas as quatro habilidades, com 

ênfase na compreensão e expressão  escrita. Serão utilizados diálogos e pequenos textos do livro do 

método adotado, obras de autores espanhóis e/ou hispano-americanos. Reprodução de diálogos 

apresentados pelo material didático adotado, adaptados a novas situações. DVDs e CDs serão usados para 

a decodificação de mensagens orais. Servirão também como estímulo para a reprodução oral dos alunos. 

Livros paradidáticos, revistas, jornais, transparências formarão parte do material utilizado para fomentar, no 

aluno, o interesse pela cultura da língua aprendida. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Serão utilizados durante as aulas os seguintes recursos: livro didático, kit multimídia, quadro e pincel, 
folhas impressas e livros diversos de autores variados. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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Critérios 

1. Avaliações da assimilação do 
conteúdo. 

1. Trabalho em grupo. 

2. Produções textuais, exercícios 
e atividades extraclasse indicadas pelo 
professor. 

3. Atividades interdisciplinares. 

4. Testes. 

OBS: Recuperação: o critério da 
substituição de notas será 
adotado, a saber: os alunos farão 
a avaliação regular e a de 
recuperação, ficando registrada a 
maior nota. 

Instrumentos 

1. Avaliação escrita individual. 

1. Trabalho escrito e apresentação de seminário. 

2. Produções textuais, exercícios e atividades 
extraclasse. 

3. Atividades interdisciplinares (a definir) 

4. Testes de revisão. 

OBS: Cada instrumento de avaliação terá um valor específico 
definido previamente com os alunos em sala de aula, sendo 
que o resultado final será a somatória dos pontos obtidos nas 
respectivas atividades. 

 

Bibliografia básica 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

            Síntesis MARTIN, Ivan     1ª São Paulo Atica 2012 

Competencia gramatical en uso 
– ejercicios de gramática forma 
y uso 

HERMOSO, A. Gonzalo y 
otros. 

    3ª Madrid Edelsa 2011 

Nueva gramática básica  de la 
lengua española 

REAL Academia 
Española. 

    3ª Madrid Espasa 2011 

 

Bibliografia complementar 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

LINGUAGENS, códigos e suas 
tecnologias / Secretaria de 
Educação Básica 

MEC/SEF n/i Brasília portal.mec.gov.br/seb/
arquivos/pdf/book 

2006 

Currículo Básico Comum. Área 
de Linguagens e Códigos – 
Língua  Estrangeira Moderna. 

   

SEDU -ES 

   n/i Vitória       
www.educacao.es.gov
.br/.../sedu_curriculo
_basico 

    2011 

 

3.3 REGIME ESCOLAR/PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 

O curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio será ofertado em 

regime anual, com o mínimo de 200 dias letivos, observando a legislação vigente. 

O curso será oferecido em período integral, organizado, preferencialmente, em 

semestres. O regime de matrícula será por série. 
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O número de alunos por sala deverá obedecer ao limite mínimo exigido pela 

legislação. Sugere-se que as aulas práticas sejam divididas.  

O tempo mínimo de integralização do curso será de 03 (três) anos e o máximo de 06 

(seis) anos, de acordo com o Regulamento de Organização Didática da Educação 

Profissional de Nível Médio do Ifes. 

4 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
Em conformidade com a Lei 11.788/2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes, 

definiu-se que o estágio no Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio é 

obrigatório, podendo ser realizado após a conclusão de, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) do curso, se o educando tiver, no mínimo, 16 (dezesseis) anos completos na data de 

início do estágio, sendo a carga horária total de 100 horas, requisito para conclusão do 

curso e obtenção do diploma.  

O Estágio é um ato educativo supervisionado e se destina a propiciar ao estudante a 

complementação do processo de ensino e de aprendizagem, em termos de experiências 

práticas. 

O Estágio deverá ser realizado em instituições públicas ou privadas, conveniadas 

com o Ifes ou com o Campus no qual o curso se realiza, e que ofereçam condições de 

proporcionar experiências enriquecedoras ao estudante na área de agroindústria. 

As formas de realização do estágio estão definidas na Resolução do Conselho 

Superior do Ifes Nº 28 de 27 de junho de 2014, que aprova a regulamentação dos estágios 

dos alunos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e da Educação Superior do 

Instituto Federal do Espírito Santo.  

O acompanhamento do estágio é de responsabilidade do Ifes e se efetivará por meio 

de relatórios do estagiário e da Unidade Concedente, validados pelo Professor Orientador, 

atendendo às finalidades descritas no artigo 2º da Resolução 28/2014. 

Na avaliação do estágio serão considerados os aspectos descritos no artigo 29 da 

Resolução 28/2014, sendo o estágio considerado válido e a etapa cumprida, quando as 

atividades realizadas e os procedimentos de acompanhamento forem aprovados pelo 

Supervisor de Estágio e pelo Professor Orientador, em documentação final de conclusão do 

curso. 

4.1 OBJETIVOS DO ESTÁGIO 
Acredita-se que a realização do Estágio Supervisionado Obrigatório permitirá ao 

discente: a) relacionar os conteúdos e contextos para dar significado ao aprendizado; b) 

integrar suas experiências da sala de aula à prática profissional ao longo do curso; c) 

proporcionar a aprendizagem social, profissional e cultural para o seu desenvolvimento 

como cidadão e futuro profissional; c) oportunizar o conhecimento de ambientes 

profissionais e as condições necessárias à formação do aluno no âmbito profissional; d) 
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familiarizar o futuro profissional com sua área de interesse de atuação; e) proporcionar a 

contextualização dos conhecimentos gerados no ambiente de trabalho para a reformulação 

dos cursos. 

5 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTE-

RIORES 

Não será concedida dispensa de Componente Curricular neste curso, pois este é um 

processo de formação técnico-cidadã, onde a clientela se encontra em faixa etária própria 

para realizar todo o curso, percorrendo todo o processo de formativo proposto.   

6 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O processo avaliativo deve ser baseado no desenvolvimento de competências com a 

utilização de procedimentos metodológicos, envolvimento e comprometimento de alunos e 

professores, assim como, o planejamento de situações e a elaboração de instrumentos 

caracterizados pela interdisciplinaridade e contextualização de conhecimentos. 

As metodologias utilizadas devem possibilitar que os alunos demonstrem 

competência para responder as propostas ou desafios concretamente enfrentados em um 

contexto social globalizado.   

A avaliação neste Curso será contínua e se processará de forma diagnóstica, 

formativa e somatória. Nesse sentido, a avaliação é assumida como uma ação dialógica em 

que se constatam, no processo, os conhecimentos que foram construídos e reconstruídos 

e/ou as dificuldades de aprendizagem que necessitam serem trabalhadas, tendo em vista a 

sua superação. 

Nessa perspectiva, a avaliação contempla: 

• Os objetivos previstos; 

• Os conhecimentos trabalhados no componente curricular; 

• Os conhecimentos organizados de forma contextualizada. 

O curso tem como meta uma avaliação permanente do aluno. O professor ao 

desenvolver a sua prática pedagógica observará as manifestações de aprendizagem do 

aluno, e adotará, se necessário, estratégias de ensino que possibilitem a superação das 

dificuldades, assim como a construção e ampliação dos conhecimentos. 

Todos os componentes curriculares, seus respectivos conhecimentos e atividades 

teórico-práticas integrantes do Curso deverão ser trabalhados a partir das experiências do 

cotidiano do aluno, materializadas em gradativos desafios e tarefas articuladas.  

O estabelecimento de critérios de avaliação é uma tarefa especialmente delicada 

quando a avaliação deve orientar decisões sobre a promoção de um aluno dentro do 

sistema de ensino ou certificação de um determinado grau de escolaridade. Todos os 

padrões adotados para se medir, analisar ou quantificar somente serão eficazes quando se 
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aproximam ao máximo da exatidão. Assim torna-se muito importante considerar aspectos 

como a definição do que se deseja avaliar e os parâmetros da avaliação, a consensualidade 

entre os parâmetros e as partes envolvidas (professor e aluno), a redução gradativa de 

processos avaliativos empíricos e de que, mesmo deficiente, é melhor a existência de um 

critério de avaliação a sua inexistência. 

O processo de avaliação será realizado no Campus conforme disposto no 

Regulamento da Organização Didática da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do 

Ifes , Anexo I da Portaria nº 1.316, de 28/11/ 2011. 

7 CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

7.1 CORPO DOCENTE 

Nome Titulação Regime de 
Trabalho Componente Curricular 

Adriano Pósse Senhorelo Mestre DE Matemática 
Aldo Rezende Doutor DE Geografia 

Alexandre Cristiano Santos Júnior Mestre DE 

Análise Química de 
Alimentos,  

Nutrição e Análise 
Sensorial, 

Tecnologia de Bebidas 
Ana Maria de Souza Dardengo Especialista DE Filosofia e 

Sociologia 
Aylton José Cordeiro Gama Especialista DE Língua Portuguesa 

Bruno dos Santos Prado Moura Mestre DE História 
 

Cláudia de Souza Nardotto Mestre DE Filosofia e  
Sociologia 

César Otaviano Penna Júnior Mestre DE Gestão I,  
Gestão II e Segurança do 

Trabalho 
Danieli Marcolan Carari Mestre DE Química 
Danilo Alves Lemos de Oliveira Doutor DE Educação Física 
Dinoráh Lopes Rubim Almeida Especialista DE História 
Evânia Geralda da Silva Doutora DE Química 
Fernanda Tonini Gobbi Doutora DE Química 
Igor Renato Ribeiro Bueno Doutor DE Física 
Jacyara Conceição Rosa Mardigan Especialista DE Artes 
Janderson Albino Coswosk Especialista DE Língua Estrangeira (Inglês) 
João Batista Meneguelli de Souza Mestre DE Gestão I e Gestão II 
José Augusto de Almeida Sant´Ana Doutor DE  Matemática 
José Ivanilton Scolforo Moreira  Especialista DE Educação Física 
Karen Muniz Feriguetti Mestre DE Língua Portuguesa 
Karla Maria Pedra de Abreu  Doutora DE Biologia 
Luciano Menini Doutor DE Química 
Luiz Carlos Pimentel Almeida Doutor DE Química 
Marcus Antônio Santolin Doutor DE Física 
Maria Cecília Rampe Cabral Rampe Mestre DE Tecnologia de Produtos de 

Origem Animal 

Maria Isabel Suhet Doutora DE Higiene e Legislação de 
Alimentos, 
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Microbiologia de Alimentos, 
Tecnologia de Produtos de 

Origem Vegetal 
Miguel Ângelo Braga Senna Mestre 40h Língua Portuguesa 
Monique Moreira Moulin Doutora DE Biologia 
Nailson Pinto de Oliveira Especialista DE Matemática 
Paulo Robson Mansor Doutor DE Gestão I e Gestão II 

Rodrigo Raggi Abdallah Doutor DE 

Higiene e Legislação de 
Alimentos,  

Tecnologia de Produtos de 
Origem Animal 

 
Rosana Carvalho Dias Especialista DE Língua Portuguesa e Artes 
Sâmia D’Ângelo Alcuri Gobbo Doutora DE Filosofia e Sociologia 

Sônia Maria Pereira Freitas Mestre DE Língua Estrangeira 
(Espanhol) 

Tércio da Silva de Souza Mestre DE Química 

Thais Vianna Silva Doutora DE 

Princípios de Tecnologia 
de Alimentos,  
Instalações e 
Equipamentos 
Agroindustriais,  

Tecnologia de Produtos de 
Origem Vegetal, 

Tecnologia de Produtos de 
Origem Vegetal 

Vanair Curti do Nascimento Especialista DE Geografia 

 

7.2 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

Nome Titulação Cargo Regime de 
Trabalho 

Alessandra de Fátima Ulisses Especialização Técnico em Alimentos e Laticínio 40 h 
Aline Kuplich Graduação Bibliotecária 40 h 

André Mediote de Sousa Técnico de 
Nível Médio 

Chefe do Setor de Tecnologia da 
Informação  40h 

Aparecida de Fátima Madella 
de Oliveira Doutorado Diretora de Ensino DE 

Adriano Azevedo Técnico de 
Nível Médio Técnico de Laboratório  

Bruno Pacheco Coelho Leite Especialização Bibliotecário 40 h 
Carla Ribeiro Macedo Especialização Coordenadora Geral de Ensino 40 h 
Cláudia Castro de Carvalho 
Nascimento Mestrado Pedagoga 40 h 

Cláudio da Silva Paschoa Especialização Chefe da Seção de Integração 
Campus - Comunidade 40h 

Deila da Silva Bareli de Moraes Especialização Técnico em Assuntos 
Educacionais 40h 

Glaucia Maria Ferrari  Especialização Técnico em Assuntos 
Educacionais 20 h 

Iza Paula Sorio Especialização Chefe do Setor de Registro 
Acadêmico do Ensino Técnico 40h 

Josiane dos Santos Biachi Técnico de Técnico em Nutrição e Dietética 40h 
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Olmo Nível Médio 

Kênia Teixeira Passos Rangel Mestrado Técnico em Assuntos 
Educacionais 40 h 

Miguel Angelo Braga Senna Mestrado Técnico em Assuntos 
Educacionais 20 h 

Sheila Ataíde Domingues de 
Souza Mestrado Psicóloga 40 h 

Simone de Mello Sessa Especialização Pedagogo/Supervisão 
Pedagógica 40 h 

Wilmar Curti do Nascimento Especialização Coordenador Geral de 
Assistência ao Educando 40 h 

 

8 INFRA-ESTRUTURA 
8.1 ÁREAS DE ENSINO ESPECÍFICAS 

AMBIENTE EXISTENT
E 

A 
CONSTRUIR 

ÁREA (M²) 

Sala de aula 09  683,43 
Sala dos professores/Coordenadoria 06  160,44 
 

8.2 ÁREAS DE ESTUDO GERAL 

AMBIENTE EXISTENT
E 

A 
CONSTRUI

R 

ÁREA (M²) 

Biblioteca 01  512 
Laboratório de Anatomia e Embriologia Humana 01  53,95 
Laboratório de Biologia Vegetal 01  64 
Laboratório de Carcinicultura e Maricultura 01  192,58 
Laboratório de Classificação e Degustação de 
Café 

01  98,88 

Laboratório de Ensino de Ciências 01  49 
Laboratório de Física 01   
Laboratório de Informática 03  155 
Laboratório de Informática 01  23 
Laboratório de Microscopia e Microbiologia 01  300 
Laboratório de Química Aplicada 01  93,17 
Laboratório de Ranicultura 01  293,86 
Laboratório de Reprodução de Peixes de Corte 01  38 
Sala do Polo de Educação Ambiental 01  92 
 

8.3 ÁREAS DE ESPORTES E DE VIVÊNCIA 

AMBIENTE EXISTENT
E 

A CONSTRUIR ÁREA (M²) 

Campo de futebol 01  4050 
Ginásio poliesportivo 01  1273,63 
Pista de atletismo 01  206,55 
Quadra de esportes coberta 01  880 
Sala de musculação 01  326,43 
Vestiário do Complexo Esportivo 01  53,84 
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8.4 ÁREAS DE ATENDIMENTO DISCENTE 

AMBIENTE EXISTENT
E A CONSTRUIR ÁREA (M²) 

Ambulatório Médico 01  111,50 
Atendimento psicológico 01  12,32 
Centro de Integração Campus-Comunidade 01  14 
Coordenadoria-Geral de Assistência ao 
Educando 01  18,71 

Coordenadoria-Geral de Ensino 01  68,54 
Diretoria de Ensino 01  63,02 
Internato 01  1044,28 
NAPNE - Núcleo de Atendimento às Pessoas 
com Necessidades Educacionais Específicas 01  15,58 

Refeitório 01  991,38 
Sala de estudos do internato 01  90,75 
Salão de jogos do Internato 01  110 
Setor de Orientação Educacional 01  14,7 
Setor de Registro Acadêmico do Ensino 
Técnico 01  42,46 

 

8.5 ÁREAS DE APOIO 

AMBIENTE EXISTENT
E 

A 
CONSTRUIR 

ÁREA 
(M²) 

Auditório 01  832,88 
Miniauditório 01  110 
Sala de áudio-visual 01  7,35 
Mecanografia 01  21,30 
Unidade de Processamento de Produtos Cárneos 01  250,20 
Unidade de Processamento de Produtos Lácteos 
(Laticínio) 01  250,56 

Unidade de Processamento de Produtos Vegetais 01  68,17 
Silo para grãos 01  110,20 
Fábrica de Ração 01  285,45 
Salão Nobre 01  130 
Posto de Vendas – Cooperativa Escola 01  183,68 
 

8.6 BIBLIOTECA 

Com uma área de 512,25 m2 e capacidade para atender até 100 usuários em suas 
instalações, a Biblioteca “Monsenhor José Bellotti” foi inaugurada em novembro de 2005 e 
está aberta a toda comunidade para consulta local, contando com um acervo que abrange as 
áreas do curso proposto, incluindo diferentes tipos de materiais informacionais. Além disso, 
está disponível para consulta através do sistema PERGAMUM todo o acervo das bibliotecas 
dos demais campi do Ifes.  

Para atender à pesquisa na área, o Ifes conta atualmente com o acesso ao Portal 
Periódicos da CAPES (www.periodicos.capes.gov.br), onde são disponibilizadas bases de 
dados e periódicos, num total de 12.766 publicações nacionais e internacionais.  
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9 PLANEJAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO 

Por se tratar de um projeto de reestruturação curricular do Curso Técnico em 
Agroindústria Integrado ao Ensino Médio, o campus já tem sua estrutura física e pessoal de 
acordo com as necessidades exigidas para o seu funcionamento. 
 

10 CERTIFICADOS E DIPLOMAS 
Ao aluno concluinte do curso será conferido e expedido o diploma de Técnico em 

Agroindústria, satisfeitas as exigências relativas ao que consta neste Projeto de Curso, 
com a carga horária de 3.709 horas, constituída pela integração dos Componentes 
Curriculares do Ensino Médio, da Educação Profissional e, obrigatoriamente, do Estágio 
Curricular. 
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