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IMPLEMENTAÇÃO E UMA AGROFLORESTA NA ESCOLA 

 

 
Área (s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade  
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

 
Componentes curriculares relacionados 

Biologia, Física, Química. 

 
Código (s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular  

[CN01IF] Reconhecer a Ciência como uma atividade humana coletiva, historicamente 
construída e fundamentada em métodos estruturados, cujo objetivo é a compreensão do 
ordenamento e do funcionamento da natureza. 
[CN02IF] Discutir e testar conhecimentos e modelos científicos em busca de evidências 
para validação de hipóteses, respeitando diretrizes de segurança, bioética e respeito aos 
direitos humanos. 
[CN03IF] Elaborar hipóteses, procedimentos de coleta de dados, modelos explicativos 
e conclusões para processos investigativos, construindo textos, gráficos, tabelas e outras 
formas de representação para comunicar informações de interesse científico e tecnológico.  
[CN05IF] Utilizar recursos e processos químicos, físicos e  biológicos,
 respaldados por conhecimentos teóricos e práticos, para elaborar propostas para a solução de 
problemas. 
 [CN06IF]  Projetar  e aplicar  soluções  para problemas  reais, considerando
 os contextos  ambientais, éticos e socioculturais, identificando seus impactos e 
prevendo desdobramentos.  
[CN07IF] Reconhecer o conhecimento científico como instrumento de compreensão e 
solução  de questões ambientais, sanitárias e socioculturais, a partir de procedimentos 
éticos, bioéticos, de respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade.  
[CN09IF] Propor alternativas sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida de pessoas 
e comunidades, garantindo seus direitos humanos e acesso a oportunidades iguais, 
considerando suas especificidades e diversidades regional, étnica, religiosa, sexual e 
sociocultural.  
[CN10IF] Entender a importância da tecnologia para a sociedade humana, que historicamente 
utiliza processos e insumos biológicos para a subsistência, a promoção do crescimento e 
a geração de bem-estar. 

 
Estratégia de aprendizagem 

Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aula   expositiva   e/ou   dialogada, 
aulas orientadas, avaliação para as aprendizagens, debates e/ou discussões 
considerando a participação do estudante, diário de campo, dissertação ou resumos, 
ensino com pesquisa, estudo de caso, exposições/excursões e visitas, mapa conceitual, 
oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, 
pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, produção 
de materiais sobre a temática abordada, produção de texto, projeto de pesquisa, seminário 
sobre temáticas em estudo, solução de problemas, tempestade cerebral (Brainstorming), 
utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 
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Recursos materiais necessários 

Espaço: a escola deve disponibilizar uma área verde para a implementação da 
Agrofloresta. Materiais: ferramentas para plantação (enxadas, cavadeiras, rastelos, 
ancinhos, garfos, e ferramentas similares), medidores de temperatura, umidade, 
pluviosidade, velocidade e direção do vento (pequena estação meteorológica). 

 
Eixo (s) estruturante (s) envolvido (s) na Unidade Curricular 

Investigação    científica,    processos     criativos,     mediação     e     intervenção 
sociocultural, empreendedorismo. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 
Metodologia: 

Estudar as características do terreno e as plantas preexistentes. Preparar o solo para o 
plantio. Selecionar as plantas de diferentes ciclos de vida. Realizar medidas de 
temperatura e umidade, do ar e do solo, antes do plantio. Acompanhar a evolução dos 
valores medidos ao longo do ano letivo. Realizar o plantio das espécies selecionadas, 
seguindo os critérios predeterminados. Acompanhar a agrofloresta ao longo do tempo, 
fazendo as inferências necessárias. Fazer as colheitas de acordo com o ciclo de cada 
planta. Replantar de acordo com a necessidade. Fazer análise periódica das medidas 
físicas e químicas realizadas. Comparar as medidas realizadas na agrofloresta com 
valores medidos em uma lavoura tradicional próxima. 

 
Estratégias de avaliação do estudante 

Estratégias de Avaliação: 

• A avaliação será feita pelos pares, além de uma auto avaliação, com a turma toda 
reunida, onde todos opinam sobre o desempenho próprio e dos colegas. • Os critérios 
utilizados serão: compromisso e cooperação; pontualidade; criatividade; execução das 
tarefas; cordialidade. 
• O projeto como um todo será avaliado, decidindo sobre possíveis correções para o 
próximo semestre. 
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