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SISTEMA AGROFLORESTAL NA MINHA ESCOLA 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias. 

 

Componentes curriculares relacionados 

Biologia, Geografia, Química, Sociologia 

 

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

Curricular 

[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na 

multiplicidade de discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[CHSA05IF] Selecionar formas e recursos criativos identificados em diferentes 

contextos da vida cotidiana (local, regional, nacional e global) para uma vida 

ativa, contributiva e melhoria dos âmbitos individual e coletivo.  

[CHSA06IF] Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas 

relacionados às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, 

social, econômica, filosófica, política e cultural. 

[CHSA07IF] Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e 

de modos de vida dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas 

relacionadas às diferentes identidades socioculturais. 

[CHSA08IF] Mobilizar recursos e conhecimentos de natureza sociocultural e 

ambiental, a partir das demandas locais, regionais, nacionais e/ou globais, 

segundo as especificidades das diversidades e coletividades. 

[CHSA09IF] Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas 

envolvidas na vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à 

construção de um espaço de convivência democrática e respeitosa dos direitos 

e da dignidade humana. 

[CHSA11IF] Selecionar estratégias criativas, relacionadas às ações de natureza 

social, econômica, ambiental, política e cultural, de forma articulada às 

diversidades de projetos de vida, com o intuito de construir projetos pessoais 

e/ou associativos. 

[CHSA12IF] Desenvolver projetos por meio da elaboração e concretização de 

ações que coadunem com as práticas democráticas de cidadania, de 

sustentabilidade e de Direitos Humanos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, avaliação para as 

aprendizagens, diário de campo, dinâmica de grupos, ensino com pesquisa, 

ensino em pequenos grupos, estudo do meio, exposições/excursões e visitas, 

feiras do conhecimento, filmes e vídeos, gincanas e/ou jogos lúdicos e 

interativos, 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, práticas laboratoriais, produção de materiais sobre a  
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temática abordada, projeto de pesquisa, revisão das aprendizagens, seminário 

sobre temáticas em estudo, solução de problemas, utilização de recursos 

audiovisuais (documentários/música/data show), workshop 

 

Recursos materiais necessários 

Ferramentas para trabalhos com a terra (enxada, facão, luvas, carrinho de 

mão...); sementes, mudas de árvores, alguma fonte de água (mangueira, 

torneira), uma área cultivável dentro do terreno da escola (tamanho variável de 

acordo com a disponibilidade e quantidade de pessoas envolvidas), esterco e 

material biodegradável (folhas secas, resto de poda etc.). 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

As atividades devem partir da realização de oficinas expositivas com 

Agrofloresteiros convidados e material audiovisual a fim de introduzir e 

familiarizar os estudantes com o universo dos Sistemas Agroflorestais. Em 

seguida a turma irá definir coletivamente os objetivos das SAF (para consumo 

escolar/para produção de alimentos para os alunos/ser uma vitrine para a 

comunidade etc) e com quais espécies pretendem trabalhar, a partir daí parte-

se para a prática: escolha do local e estudo do solo (considerar disponibilidade 

de água, incidência de sol, de chuva e de vento, o acesso ao local etc.). A 

atividade requer a participação dos estudantes desde o primeiro momento e 

estes devem registar todas as etapas em relatório e diário de campo. A depender 

da quantidade de pessoas pode-se dividir a turma em grupos menores. Os 

professores das diferentes áreas podem intervir durante todo o processo, ou 

podem se dividir por etapas de acordo com a disponibilidade. O Sistema 

Agroflorestal é um processo gradativo, os alunos vão construindo, corrigindo e 

registrando a evolução do processo de forma orientada observando os critérios 

de cada disciplina envolvida: Biologia, química, geografia, matemática e 

sociologia.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Produção de orçamentos, de diários e relatórios de campo; produção de painéis 

e apresentação de seminários; registros audiovisuais; coleta de material (solo, 

folhas, insetos) para pesquisa laboratorial; confecção de maquetes 

demonstrando as etapas do processo; colheita e exposição para toda a escola.  

 

Referências 

https://agendagotsch.com/pt/ernst-gotsch/;  

https://anamariaprimavesi.com.br/tag/aulas/;  

https://maristalab.com.br/adolescencia/educacao-financeira-para-adolescentes-

saiba-porque-ensinar-aos-seus-filhos/;  
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https://ipoema.org.br/conceitos-de-

agrofloresta/?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2HlE- 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

raissa.dourado@edu.se.df.gov.br 

Raíssa Júnia Dourado 

CEM 414 DE SAMAMBAIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


