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PREZADOS LEITORES
Nosso Estado é extremamente diverso, marcado por uma grande extensão territorial e por
uma ampla diversidade natural, sendo composto de Cerrado, Amazônia e Pantanal, além de uma
enorme diversidade cultural. Considerando essa diversidade, pensar e repensar a Educação do
Campo como política pública educacional e discuti-la com a sociedade, focando-a como política
articulada e conectada com o mundo, é a meta estabelecida pelos gestores que perpassam pelos
caminhos da educação pública do Estado de Mato Grosso.
A Superintendência de Políticas de Diversidades Educacionais (SUDE), através da
Coordenadoria de Educação do Campo e Quilombola (COCQ), considera todo este potencial. Na
tentativa de implantar políticas públicas para as demandas do campo, estamos propondo e
reafirmando para a sociedade todo o empenho, como poder público, em manter vivas as nossas
tradições.
Neste sentido, é necessário um olhar voltado para a Educação do Campo que repense o
contexto histórico, social, político, econômico, cultural e ambiental do Estado de Mato Grosso e sua
estrutura de apoio e logística à um atendimento para demanda, de acordo com especificidades e
peculiaridades locais e regionais de cada unidade escolar. Assim, propõe-se uma estrutura
pedagógica que corresponda aos anseios das sociedades que vivem no campo.
Para esse processo articula-se o atendimento das redes Estadual e Municipal de ensino, com
o propósito de alcançar a qualidade social de uma Educação do Campo que a sociedade matogrossense busca e almeja. Para tanto, este pensamento se fará articulado ao Projeto Político
Pedagógico que será construído agregando os princípios da Educação do Campo tais como: sua
identidade, o respeito às diversidades culturais e às experiências científicas e empíricas.
Ressalta-se que, conforme o exposto, esta Secretaria visa atender aos princípios da Educação
do Campo respeitando e preservando sua realidade diante de fatores complexos como: organização
curricular, calendário, corpo docente, gestão escolar para o campo, formação de professores,
alimentação escolar, infraestrutura, apoio e logística, transportes e, em potencial, uma formação
integral e profissional para o cidadão-cidadã que vive no campo, garantindo-lhe acesso a todas as
etapas e modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Médio
Profissionalizante, Educação Jovens e Adultos, Educação Especial.
Esperamos que esse caderno auxilie na organização do trabalho pedagógico dos docentes
das escolas do campo, contribuindo para o desenvolvimento de uma educação libertadora que
reforce o protagonismo dos nossos estudantes e de suas comunidades. Boa leitura!
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A Liberdade da Terra não é assunto de lavradores.
A Liberdade da Terra é assunto de todos quantos
se alimentam dos frutos da Terra.
Do que vive, sobrevive, de salário.
Do que não tem casa. Do que só tem o viaduto.
Dos que disputam com os ratos
os restos das grandes cidades.
Do que é impedido de ir à escola.
Das meninas e meninos de rua.
(...)
Dos que recusam a morte do sonho.
A Liberdade da Terra e a paz no campo têm nome:
Reforma Agrária.
Hoje viemos cantar no coração da cidade.
Para que ela ouça nossas canções e cante.
E reacenda nesta noite a estrela de cada um.
E ensine aos organizadores da morte
e ensine aos assalariados da morte
que um povo não se mata
como não se mata o mar
sonho não se mata
como não se mata o mar
a alegria não se mata
como não se mata o mar
a esperança não se mata
como não se mata o mar
e sua dança.
A FALA DA TERRA - Pedro Tierra

INTRODUÇÃO
Esse material surge da necessidade de orientação pedagógica para a Educação do Campo
no Estado de Mato Grosso relacionada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Parte
Diversificada. Sabemos dos desafios enfrentados pelos profissionais da educação com relação às
novas orientações curriculares. Diante disso, preparamos um material de apoio para elucidar as
dúvidas com relação às políticas públicas que se desenvolvem em torno da BNCC.
Para contextualizar as mudanças do currículo, inicialmente faremos uma discussão sobre a
história da Educação do Campo no Brasil, a fim de compreender como as políticas públicas são
resultado das lutas travadas pela população do campo. Em seguida, vamos abordar as leis que
regem a Educação do Campo. Enfatizamos as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica, a
Resolução normativa Nº 003/2013-CEE/MT que dispõe sobre a oferta da Educação do Campo no
Estado de Mato Grosso, as Orientações Curriculares: Diversidades Educacionais (MT), a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), o Documento de Referência Curricular de Mato Grosso (DRC/MT) e a Parte
Diversificada, que é constituída pela produção de práticas com base na cultura local através de ações
políticas cotidianas.
Depois da apresentação das leis, das orientações e das matrizes curriculares, pontuamos
algumas considerações a respeito da Parte Diversificada refletindo sobre seus objetivos, a
importância da leitura, escrita e avaliação. Após essa reflexão, é possível encontrar um quadro de
habilidades com alguns comentários, objetos de conhecimento e atividades.
Ao final, apresentamos um quadro com algumas sugestões de práticas pedagógicas a serem
realizadas nas escolas. É preciso destacar que a escola possui particularidades e singularidades que
precisam ser respeitadas. Os planos de aulas, as intervenções e o Projeto Político Pedagógico (PPP)
devem estar articulados às políticas públicas e normas nacionais e, simultaneamente, relacionados à
realidade da escola.
A produção de atividades no espaço escolar é um trabalho coletivo e deve ter como foco não
apenas a melhora dos índices de aprendizagem, mas também do desenvolvimento pleno do estudante
do campo. Nossas práticas devem oferecer reflexões críticas para contribuir significativamente com
a formação do estudante, para que ele construa autonomia e possa intervir nas mais diversas situações
sociais. Os estudantes das escolas do campo trazem para a sala de aula seus saberes e vínculos com
a comunidade. A escola precisa explorar as vivências que o estudante traz consigo, mediando o saber
local e o saber formal. Nossa responsabilidade, enquanto professores, gestão e escola é promover o
fortalecimento dos nossos estudantes, respeitando a realidade sócio-histórico-cultural da comunidade
em que esse sujeito está inserido.
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O CAMPO TEM HISTÓRIA

O Estado de Mato Grosso, localizado na região Centro-Oeste, possui três biomas ricos em
sociobiodiversidade e é o terceiro em extensão territorial abrangendo uma área de 903.357.908
km². O processo de ocupação territorial deste espaço geográfico ocorreu atendendo as políticas de
integração e desenvolvimento do país, por meio de projetos federais, o que ocasionou o deslocamento
de pessoas de todas as unidades federativas do Brasil para nosso estado, gerando um processo de
territorialização, des-territorialização e re-territorialização da população nativa com os migrantes
que aqui chegaram.
Segundo dados do IBGE (2010), o estado de Mato Grosso possui 3.035.122 habitantes, sendo
20% desta população residente na zona rural. Esta parcela da população carece de políticas
públicas específicas que devem ser pensadas a partir da realidade do Campo. Conforme Arroyo:
A formulação de políticas educativas e públicas, em geral, pensa na cidade
e nos cidadãos urbanos como o protótipo de sujeitos de direitos. Há uma
idealização da cidade como o espaço civilizatório por excelência, de
convívio, sociabilidade e socialização, da expressão da dinâmica política,
cultural e educativa. (ARROYO, 2007, p. 158)
Considerando a centralização das políticas educacionais no espaço urbano, surgiram políticas
e ações elaboradas com o intuito de atender às especificidades do campo. Nesse sentido, foi
aprovada a Resolução n. 001/2001 que homologou o parecer 36/2001 do Conselho Nacional de
Educação que trata das Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo, consolidando a
necessidade da valorização dos povos do campo, da floresta e das águas.
Seguindo as mudanças que ocorreram a nível nacional, o Estado de Mato Grosso homologou
em 2003 a Resolução n. 126/2003 que trata das Diretrizes Operacionais para a Educação do
Campo em Mato Grosso. Esta resolução explicita a importância de se ter um órgão responsável que
trate da Educação do Campo na dimensão pedagógica e técnica.
Após o Decreto Presidencial nº 7352/2010 que dispõe sobre a política de Educação do
Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), o Conselho Estadual
de Educação homologou a Resolução nº 003/2013 que dispõe sobre a Educação do Campo.
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC), mantenedora das unidades
escolares do campo, constituiu um Grupo de Trabalho (GT) que recebeu a incumbência de tratar das
questões e ações pertinentes a Educação do Campo. Uma das primeiras ações foi a organização de
um Seminário de Educação do Campo em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso

07

(UNEMAT), onde foi organizado um grupo de trabalho com o público envolvido com essa modalidade
(professores da Educação Básica e Ensino Superior, comunidades locais, agricultores, organizações
sociais, representantes do INCRA, dentre outros) para traçar diretrizes e metas para o Plano Estadual
de Educação (PEE) do Estado de Mato Grosso.
Rosa e Siqueira (2014) observaram que a homologação do Plano Estadual de Educação, pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei n. 8.806 de 10 de Janeiro de
2008, pode ser considerada um marco para o início da materialização da Educação do Campo no
Estado de Mato Grosso, visto que, nesse plano estão elencados objetivos e metas específicos para
essa modalidade.
Reck (2007) aponta que o Plano Estadual de Educação de Mato Grosso de 2008 apresenta
mecanismos para um currículo específico para atender o que as Legislações Nacionais e Federais
propõem, conforme é possível identificar no objetivo 3:
Constituir com as comunidades Escolares locais uma proposta pedagógica
voltada à realidade, superando a fragmentação do currículo e respeitando
as diferentes metodologias que consideram os sujeitos com suas histórias e
vivências, e as legislações que regem os sistemas de ensino. (RECK, 2007, p.
27)
Nesse sentido, a partir das construções históricas e das legislações criadas, a Educação Básica
do Campo passou a considerar os interesses e os desenvolvimentos socioculturais e econômicos dos
que habitam e trabalham no campo, respeitando seus desafios, histórias e culturas, fatores estes que
devem ser abordados na construção dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas. É possível
observar, no Plano Estadual de Educação de 2008, como as metas e os objetivos contemplam as
necessidades das escolas do campo. Vejamos as metas 1 e 3 relacionadas ao objetivo 3 do Plano.
Meta 1: Apoiar anualmente 33% das escolas do campo, através das
assessorias pedagógicas do Estado e dos municípios, na elaboração coletiva
de suas propostas pedagógicas (...)
Meta 3: Incluir agroecologia e socioeconomia solidária no currículo de 100%
das escolas (...)
O Plano Estadual de Educação de Mato Grosso é um instrumento que garante a especificidade
do currículo para as escolas do campo, considerando que a área Ciências e Saberes do Campo, a
partir da agroecologia, agricultura familiar e economia solidária, são temáticas que contribuem com
a valorização dos sujeitos que vivem no campo.
Em 2010 foi instituída a Superintendência de Políticas Diversidades Educacionais (SUDE) e a
Gerência de Educação do Campo passou a compor esta superintendência, possuindo
responsabilidades junto às escolas em elaborar políticas educacionais que fortaleçam a educação do
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campo e possibilite um ensino de qualidade. Em 2019, a Gerência passou por um processo de
reformulação, sendo renomeada de Coordenadoria de Educação do Campo e Quilombola.
Neste percurso histórico constituíram-se ações para fortalecer a Educação do Campo como
adesão a programas federais: Programa Escola Ativa: Estratégia Metodológica específica para
classes multisseriadas de escolas do campo; Programa Brasil Profissionalizante com a oferta do
Ensino Médio Integrado à Educação Profissional onde no estado foram ofertados cursos com
Agroecologia, Meio Ambiente e Administração com enfoque no campo; Projovem Campo – Saberes
da Terra, com o objetivo de oportunizar a educação formal na modalidade de Educação de Jovens
e Adultos com qualificação social e profissional para agricultores(as), na faixa etária entre 18 a 29
anos; Programa Escola da Terra, que apoia a formação de professores que atuam em turmas dos
anos iniciais do Ensino Fundamental, em classes multisseriadas e engloba estratégias de efetivação
para o fortalecimento de políticas para a Educação do Campo no país. A adesão a estes programas
é uma forma de consolidar a proposta para a Educação do Campo e a garantia do cumprimento das
normativas em nosso estado.
A Secretaria de Estado de Educação também elaborou materiais para subsidiar as reflexões
sobre as especificidades da Educação do Campo como o livro Novas Perspectivas para Educação
do Campo em Mato Grosso Contextos: (RE) significando a aprendizagem e a vida e as
Orientações Curriculares para as Diversidades Educacionais.
Portanto, todas as ações desenvolvidas pela Coordenadoria, desde sua
criação, visam garantir as especificidades da Educação do Campo, voltadas
para a realidade do estado a partir da sua territorialidade. Dessa forma, o
resgate das práticas históricas das comunidades do campo deve aflorar na
educação formal, considerando que a educação é um processo permanente
de humanização.
Reconhecer o campo enquanto espaço de produção de conhecimento e trazer
esse conhecimento para a escola, enriquece não
apenas o currículo, mas também a vida dos estudantes. Os arcabouços
legais que surgem para responder os anseios dos povos do campo e
reconhecer diversidades educacionais existentes são formas de fortalecer
a Educação do Campo a partir da valorização dos seus saberes e buscam
garantir que as instituições responsáveis operacionalizem ações para o
efetivo atendimento das escolas do campo.
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Para descansar
eu quero só
esta cruz de pau
como chuva e sol,
estes sete palmos
e a Ressurreição!
Mas para viver
eu já quero ter
a parte que me cabe
no latifúndio seu:
que a terra não é sua,
seu doutor Ninguém!
A terra é de todos
porque é de Deus!

LEGISLAÇÃO,
CURRÍCULO
E EDUCAÇÃO DO
CAMPO

Para descansar...
Mas para viver,
terra eu quero ter.
Com Incra ou sem Incra,
com lei ou sem lei.
Que outra Lei mais alta
já a Terra nos deu
a todos os pobres
sem voz e sem vez;
que os filhos da gente
são gente também!
Para descansar...
Mas para viver,
terra exijo ter.
Dinheiro e arame
não nos vão deter.
Mil facões zangados
cortam pra valer.
Dois mil braços juntos
cercam terra e céu.

Para descansar...
Mas para viver,
terra e liberdade
eu preciso ter.
E não peço esmola
nem compro o que é meu.
A Sudam e o diabo
podem se vender:
gente não se vende,
nem se compra Deus!

CEMITÉRIO DO SERTÃO – Pedro Casaldáliga
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LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
NACIONAL

Para iniciarmos uma discussão sobre legislação, currículo e Educação do Campo é necessário
abordar a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (n° 9.394/96), que criou um sistema
de normas para a educação brasileira, em seu artigo 28 pontua que as populações do campo devem
ter acesso à educação:
Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas
de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades
e interesses dos alunos da zona rural;
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural.
Por muito tempo o currículo tentou deslocar a educação da cidade para o campo, sem levar
em consideração todas as ricas produções econômicas e culturais deste. A LDB, em contrapartida,
pontua a importância de considerar a diversidade e os interesses dos estudantes do campo. Assim, o
artigo 28 mostra como a Educação do Campo possui singularidades e, portanto, possui pedagogia
própria, consoante à região e à comunidade em que a escola está localizada.
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DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO
BÁSICA NAS ESCOLAS DO CAMPO

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo “constituem um
conjunto de princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional das escolas do
campo às Diretrizes Curriculares Nacionais” (DCN, p. 1). Esse documento surge a partir da necessidade
de organização da oferta e da estruturação das bases pedagógicas das escolas do campo,
representando uma grande conquista para esta população. Conforme essas diretrizes:
A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões
inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes
próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de
ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em
defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à
qualidade social da vida coletiva no país (DCN, p. 1).
Dessa maneira, a escola do campo é entendida como um local de produção do conhecimento
e vínculo com a comunidade. Se por muito tempo as comunidades do campo foram invisibilizadas, na
contramão dessa situação, as diretrizes operacionais para a educação básica do campo propõem
que as escolas construam e fortaleçam suas identidades.
As escolas do campo não são homogêneas e possuem suas próprias histórias. Partindo desse
pressuposto, o documento define que as escolas têm autonomia, no entanto, as propostas pedagógicas
das escolas do campo, “elaboradas no âmbito da autonomia dessas instituições, serão desenvolvidas
e avaliadas sob a orientação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e a
Educação Profissional de Nível Técnico” (DCN, p. 1). Ou seja, é preciso considerar as políticas
nacionais e articulá-las às realidades das nossas escolas.
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2013-CEE/MT:
A OFERTA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO
ESTADO DE MATO GROSSO

A resolução normativa Nº 003/2013-CEE/MT estabelece como deve ser a oferta da Educação
do Campo em nosso Estado. De acordo com essa resolução, a escola do campo é a “unidade educativa
situada em área rural (...) ou aquela situada em área urbana, e que atenda predominantemente
populações do campo”. São princípios da Educação do Campo, conforme essa resolução:
I. respeito à diversidade, nos aspectos: sociais, culturais, ambientais, políticos,
econômicos, de gênero, geracional, de raça e etnia;
II. valorização da identidade da escola do campo e no campo, como espaço
público de investigação, socialização de experiências e saberes, construção
de conhecimentos objetivando o desenvolvimento sociocultural,
economicamente justo e ambientalmente sustentável;
III. flexibilidade na organização escolar: por meio de adequação do
calendário escolar às fases sazonais e às condições climáticas; formas diversas
de organização curricular, inclusive da pedagogia da alternância, de acordo
com a realidade da comunidade;
IV. articulação da educação com o mundo do trabalho, de acordo com as
diretrizes curriculares vigentes, as metas e objetivos estabelecidos no Plano
Nacional e Estadual de Educação e o disposto nesta Resolução;
V. formação de profissionais da educação, articulada à especificidade do
Campo, considerando-se a realidade sócio-histórico-cultural da comunidade;
VI. controle da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva
participação da comunidade, dos movimentos populares e sociais.
Esse documento mostra as especificidades da Educação do Campo em Mato Grosso ao
considerar a realidade de cada comunidade, representando uma vitória das populações do campo.
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ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO MATO GROSSO:
DIVERSIDADES EDUCACIONAIS
As Orientações Curriculares das Diversidades Educacionais foram produzidas nos anos de
2008, 2009 e 2010 em Mato Grosso. Esse documento apresenta orientações curriculares para
Educação ambiental, Educação em Direitos Humanos, Gênero e Diversidade Sexual, Educação do
Campo, Educação Escolar Quilombola, Educação das relações étnico-raciais, Educação de Jovens e
Adultos e Educação Escolar Indígena. O objetivo é contribuir com o processo de redução das
desigualdades educacionais em nosso estado. Como é possível observar, “essas orientações refletem
uma das conquistas dos profissionais da educação e dos movimentos sociais que contribuem
cotidianamente para que as diversidades educacionais continuem na pauta de prioridades da
Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso" (2012, p. 13). O documento, no que se refere à
Educação do Campo, faz um histórico sobre as lutas das comunidades do campo, abordando o
Estatuto da Terra e os processos de construção da Educação do Campo em Mato Grosso e propõe
"temáticas pedagógicas" que buscam construir o "protagonismo dos sujeitos do campo no processo
educativo". Conforme o texto, “educar na esperança não consiste apenas em substituir uma dominação
por outra, mas em fazer com que brotem sentidos que garantam liberdade, autonomia de
responsabilidade de cada um” (2012, p. 132).

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)

Considerando a necessidade de construção de uma base curricular para a educação básica
brasileira, surgiu a Base Nacional Comum Curricular que é um documento nacional de caráter
normativo que define as “aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo
das etapas e modalidades da Educação Básica” (BNCC, p. 7). Esse é um documento fundamental e
visa sistematizar o currículo do sistema educacional brasileiro, evitando disparidades entre os
diferentes Estados da federação, seguindo os princípios de igualdade, diversidade e equidade. A
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é:
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(...) um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de
modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de
Educação (PNE). (BNCC, 2017, p. 7)
A construção da base deve auxiliar a “superar a fragmentação das políticas educacionais,
enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e seja balizadora
da qualidade da educação” (BNCC, p. 5). A BNCC norteia o trabalho pedagógico, mas também
garante a “autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, e ainda o
contexto e as características dos alunos” (ibid., p. 16). O texto também afirma que a base busca
garantir a equidade, o que:
(...) exige um claro compromisso de reverter a situação de exclusão histórica
que marginaliza grupos – como os povos indígenas originários e as
populações das comunidades remanescentes de quilombos e demais
afrodescendentes – e as pessoas que não puderam estudar ou completar sua
escolaridade na idade própria. Igualmente, requer o compromisso com os
alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas
inclusivas e de diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)14.
(BNCC, 2017, p. 15)
Dessa forma, a BNCC apresenta dez competências gerais que devem ser asseguradas a todos
os estudantes, em todas as etapas (Infantil, Fundamental e Médio) e modalidades (Educação de Jovens
e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação
Escolar Indígena, Educação Quilombola, Educação à distância) da Educação Básica.

COMPETÊNCIAS GERAIS
Na BNCC as competências são definidas como a “mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania” (BNCC, p. 8). As
competências devem ser desenvolvidas por todas as áreas do conhecimento, ao longo do Ensino
Fundamental e Médio.
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1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade,
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular
e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais
às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção
artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras,
e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o
consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento
ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e
as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem
preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
Nessas competências conseguimos verificar que o estudante é um sujeito que deve ser
protagonista da sua história e a escola deve ser o espaço que impulsiona o desenvolvimento deste
sujeito. A escola do campo deve atuar pedagogicamente criando possibilidades para que o estudante
estabeleça uma relação com sua comunidade e se aproprie do conhecimento produzido pela mesma.
Essas competências podem e devem ser trabalhadas pelas diversas áreas do conhecimento de
forma inter e transdisciplinar. As atividades pedagógicas precisam estar relacionadas com a
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construção da cidadania para que os sujeitos desenvolvam a consciência dos seus direitos e deveres,
dentro e fora da escola.
É importante reafirmar que as escolas do campo possuem diferenças e singularidades, mas,
elas devem garantir o desenvolvimento dessas competências, uma vez que, elas contribuirão para a
construção do cidadão que irá atuar no mundo do trabalho e na sociedade. Precisamos de uma escola
do campo que crie condições para que o estudante se relacione de forma empática com a sua e
outras comunidades e que saiba se posicionar diante de qualquer tentativa de exclusão, preconceito
e marginalização.

HABILIDADES
Cada área e componente curricular possui um conjunto de habilidades relacionadas a
diferentes objetos de conhecimento. "As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que
devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares " (BNCC, p. 29).
As habilidades a serem desenvolvidas possuem códigos que estão inseridos em tabelas tanto
na BNCC quanto no DRC/MT. As duas primeiras letras se referem à etapa: EI (Educação Infantil), EF
(Ensino Fundamental) ou EM (Ensino Médio). Os dois números seguintes se referem ao ano (6º ano: 06,
07º ano: 07, 8º ano: 08,
9º ano: 09, 6º ao 9º: 69).
As letras após o número
se

referem

componente
por

curricular,

exemplo,

corresponde
Geografia
corresponde

ao
GE
à

e
à

LP
língua

portuguesa. Os últimos
dois números se referem
à habilidade (habilidade
número 01, 02, 03... 10,
11...), como mostra a imagem.
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A TRANSIÇÃO ENTRE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA:
PERSPECTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A
PARTIR DA BNCC
O Ensino Fundamental possui 9 anos de duração e deve “valorizar as situações lúdicas de
aprendizagem” que se articulam “com as experiências vivenciadas na Educação Infantil”. Segundo a
BNCC, “tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto
o desenvolvimento, pelos estudantes, de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades
de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões,
em uma atitude ativa na construção de conhecimentos” (BNCC, p. 57-58). Nesta perspectiva, cada
área do conhecimento tem objetivos e metodologias específicas para promover a construção do
conhecimento científico.
A área de Linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares: Língua
Portuguesa, Arte, Educação Física, sendo que no Ensino Fundamental – Anos Finais, acrescenta-se a
Língua Inglesa. Um dos objetivos dessa área é fazer com que “os estudantes se apropriem das
especificidades de cada linguagem, sem perder a visão do todo no qual elas estão inseridas. Mais
do que isso, é relevante que compreendam que as linguagens são dinâmicas, e que todos participam
desse processo de constante transformação” (BNCC, p. 63).
O estudo da Matemática, no Ensino Fundamental, conforme a BNCC, deve ser realizado a
partir de “diferentes campos que compõem a Matemática e reúnem um conjunto de ideias
fundamentais que produzem articulações entre eles: equivalência, ordem, proporcionalidade,
interdependência, representação, variação e aproximação. Essas ideias fundamentais são
importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos e devem se converter, na
escola, em objetos de conhecimento” (BNCC, p. 268). A BNCC propõe 5 unidades temáticas a serem
desenvolvidas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e estatística.
De acordo com a BNCC, a área de Ciências da Natureza “por meio de um olhar articulado
de diversos campos do saber, precisa assegurar aos estudantes do Ensino Fundamental o acesso à
diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação
gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica” (BNCC, p.
321). Essa área está organizada em três unidades temáticas: matéria e energia, vida e evolução e
Terra e Universo.
A área de Ciências Humanas, no que se refere ao Ensino Fundamental, é desenvolvida a
partir da ideia de "contextualização marcada pelas noções de tempo e espaço" (BNCC, p. 353).
Outro aspecto que deve ser valorizado é "a crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e
de poder e, especialmente, à produção de conhecimentos e saberes, frutos de diferentes circunstâncias
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históricas e espaços geográficos”. Essa área busca estimular o protagonismo, a formação ética,
valorizando os direitos humanos, respeitando o ambiente e a coletividade.
Conforme a BNCC, a área de Ensino Religioso1 tem os seguintes objetivos: a) proporcionar
a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, a partir das manifestações
religiosas percebidas na realidade dos educandos; b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à
liberdade de consciência e de crença, no constante propósito de promoção dos direitos humanos; c)
Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre perspectivas religiosas
e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de
acordo com a Constituição Federal; d) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos
pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. Assim, o estudante deve ter
acesso as diferentes formas de tradições e movimentos religiosos, a partir de pressupostos científicos,
filosóficos, estéticos e éticos.
As competências propostas pela BNCC, apesar de não fazerem menção específica sobre a
educação do campo, se relacionam diretamente com seus princípios, visto que buscam fortalecer a
identidade do estudante, de forma que ele participe da vida social e construa uma sociedade mais
justa, democrática e inclusiva, e crie mecanismos para contribuir com o desenvolvimento da mesma.

OS JOVENS DO CAMPO: PERSPECTIVAS DO ENSINO
MÉDIO A PARTIR DA BNCC
Um dos elementos mais evidentes na BNCC a respeito do Ensino Médio são as juventudes.
Essa palavra expressa uma pluralidade, constituindo os adolescentes e jovens como "participantes
ativos das sociedades nas quais estão inseridos, sociedades essas também tão dinâmicas e diversas"
(BNCC, p. 463). Dessa forma, as juventudes do campo são contempladas na Base Nacional Comum
Curricular, pois, são vistas com suas singularidades e particularidades. Assim, a escola tem como
objetivo acolher essas juventudes, possibilitando seu pleno desenvolvimento.
Nesse sentido, de acordo com o documento, as escolas devem "favorecer a atribuição de
sentido às aprendizagens, por sua vinculação aos desafios da realidade", "garantir o protagonismo
dos estudantes", "assegurar tempos e espaços para que os estudantes reflitam sobre suas
experiências" e "estimular atitudes cooperativas e propositivas para o enfrentamento dos desafios
da comunidade, do mundo do trabalho e da sociedade em geral" (BNCC, p. 465).
1

Na BNCC o Ensino Religioso é considerado área do conhecimento, contudo, para o Documento de
Referência Curricular de Mato Grosso o Ensino Religioso é um componente curricular da área de Ciências
Humanas, não sendo caracterizado como área.

19

Para cada uma das Áreas do Conhecimento existem Competências Específicas a serem
desenvolvidas ao longo do Ensino Médio. As competências estão relacionadas às habilidades
específicas. Essas competências e habilidades constituem a Formação Geral Básica. Vejamos o foco
de cada área, de acordo com a BNCC.
No Ensino Médio, o foco da área de Linguagens e suas Tecnologias está na
ampliação da autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas de
diferentes linguagens; na identificação e na crítica aos diferentes usos das
linguagens, explicitando seu poder no estabelecimento de relações; na
apreciação e na participação em diversas manifestações artísticas e culturais;
e no uso criativo das diversas mídias. (...) na área de Matemática e suas
Tecnologias, os estudantes devem consolidar os conhecimentos desenvolvidos
na etapa anterior e agregar novos, ampliando o leque de recursos para
resolver problemas mais complexos, que exijam maior reflexão e abstração.
Também devem construir uma visão mais integrada da Matemática, com
outras áreas do conhecimento e da aplicação da Matemática à realidade.
(...) a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias oportuniza o
aprofundamento e a ampliação dos conhecimentos explorados na etapa
anterior. Trata a investigação como forma de engajamento dos estudantes na
aprendizagem de processos, práticas e procedimentos científicos e
tecnológicos, e promove o domínio de linguagens específicas, o que permite
aos estudantes analisar fenômenos e processos, utilizando modelos e fazendo
previsões. Dessa maneira, possibilita aos estudantes ampliar sua compreensão
sobre a vida, o nosso planeta e o universo, bem como sua capacidade de
refletir, argumentar, propor soluções e enfrentar desafios pessoais e coletivos,
locais e globais. (...) a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
propõe o aprofundamento e a ampliação da base conceitual e dos modos de
construção da argumentação e sistematização do raciocínio,
operacionalizados com base em procedimentos analíticos e interpretativos.
Nessa etapa, como os estudantes e suas experiências como jovens cidadãos
representam o foco do aprendizado, deve-se estimular uma leitura de mundo
sustentada em uma visão crítica e contextualizada da realidade, no domínio
conceitual e na elaboração e aplicação de interpretações sobre as relações,
os processos e as múltiplas dimensões da existência humana.
O trabalho das áreas deve ser realizado em constante diálogo de forma transdisciplinar. A
área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas pode, por exemplo, construir projetos em conjunto com
a área de Linguagens. Nossas escolas devem articular os objetos de conhecimento pautados na BNCC
com os saberes locais, preservando as identidades dos nossos estudantes.
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PROJETO DE VIDA
Outro tema importante da BNCC é o Projeto de Vida (PV). Esse projeto propicia um “processo
de reflexão sobre o que cada jovem quer ser no futuro, e de planejamento de ações para construir
esse futuro, pode representar mais uma possibilidade de desenvolvimento pessoal e social” (BNCC,
p. 62). O projeto de vida é elaborado pelo próprio estudante a partir das suas preferências,
potencialidades, possibilidades e perspectivas para que ele se torne autor da própria história. A
expectativa é que os estudantes sejam capazes de mobilizar conhecimentos no momento em que
fazem suas escolhas.
Dessa maneira, é preciso que o estudante do campo construa seu projeto de vida refletindo
sobre seu futuro. As escolhas desse sujeito, no PV, não se resumem à questão profissional. Conforme a
BNCC, o projeto de vida “diz respeito ao estudo e ao trabalho como também no que concerne às
escolhas de estilos de vida saudáveis, sustentáveis e éticos” (BNCC, p. 463).
A escola, e especialmente o Ensino Médio, por muito tempo foi apenas um espaço de preparo
do estudante para o mercado de trabalho, impossibilitando o desenvolvimento subjetivo e criativo
desse sujeito, que estava submetido à pressão de pensar somente nas suas necessidades básicas de
sustento. É preciso pontuar que, de fato, as populações do campo precisam pensar nas condições
básicas para sobreviver, visto que nossa sociedade ainda possui desigualdades econômicas
profundas. No entanto, a escola deve ser o espaço que possibilita a reflexão a respeito dos desejos
e ambições desses estudantes, mostrando que muitos caminhos podem ser construídos por eles.
A BNCC afirma que “é papel da escola auxiliar os estudantes a aprender a se reconhecer
como sujeitos, considerando suas potencialidades e a relevância dos modos de participação e
intervenção social na concretização de seu projeto de vida” (BNCC, p. 473). A escola do campo deve
ser o lugar que reconhece as potencialidades dos estudantes, em todos os seus níveis, permitindo e
impulsionando o desenvolvimento desse estudante.
O Projeto de Vida não é somente um plano para o futuro; ele condensa uma profunda
reflexão a respeito do que constitui o estudante (desejos, medos, dúvidas, paixões, vontades, planos).
Algumas perguntas - que devem ser feitas para os estudantes - são importantes para iniciar esse
processo: quem sou eu, que lugares eu ocupo, de onde eu venho, como eu me vejo, quais são os meus
talentos, em que posso melhorar e quais são os meus propósitos?
Algumas atividades podem ser desenvolvidas relacionadas ao PV. O professor pode propor
uma atividade de produção de biografia (oral ou escrita), em forma de prosa ou poesia, perguntando
aos estudantes seus nomes, características, o que fazem, suas qualidades, como se relacionam consigo
e com os outros, onde nasceram, como se relacionam com suas famílias. A partir das informações
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levantadas, o docente pode iniciar uma discussão sobre identidade explorando como cada sujeito se
relaciona com o mundo. A ideia é relacionar as decisões individuais aos aspectos sociais, familiares e
culturais, construindo a imagem de que as questões individuais perpassam as questões coletivas.
Quanto mais o estudante desenvolve o autoconhecimento, mais ele será capaz de tomar decisões
coerentes.
Outra atividade que o professor pode desenvolver em sala de aula é propor aos estudantes
que eles contem a história de vida de suas famílias. Caso eles não tenham essas informações, o
professor pode pedir para que eles pesquisem com os mais velhos da família a respeito do lugar de
onde vem e como viviam seus ancestrais. A ideia de explorar a ancestralidade é uma forma de
fortalecer as bases do estudante, mostrando que as pessoas têm diferentes trajetórias, ressaltando o
respeito à diferença. A atividade visa promover o reconhecimento de si e dos outros.
Uma atividade que pode contribuir com o desenvolvimento da consciência social é discutir com
os estudantes como eles veem o mundo, como se relacionam com ele e o que fazem para mudá-lo,
entendendo a importância da vida em sociedade. O professor pode trabalhar filmes, anedotas,
histórias orais, músicas e poemas que explorem a importância dos sujeitos no processo de cooperação
e construção da coletividade. O objetivo dessa atividade é que os estudantes construam dimensões
que os conectem ao mundo e queiram participar e intervir no coletivo.
No Projeto de Vida o estudante passa a compreender que ele está ligado à grande teia da
humanidade, desenvolvendo o sentimento de pertença. Vemos muitos alunos na escola esvaziados de
sentido e de desejo de viver. A ideia de pertença pode ajudar a restituir o sentido, pois quando
reconstruímos nossa ancestralidade encontramos força para nos relacionarmos com o mundo.
Outro aspecto que deve ser explorado são os atributos dos estudantes: seus talentos,
características e habilidades. Cada estudante desenvolve atividades ao longo da vida e essas
atividades podem ser cada vez mais aprimoradas. No entanto, nossos estudantes muitas vezes
esquecem de suas habilidades. Uma boa forma de (re)lembrar essas habilidades é construir um
curtograma. O curtograma é uma tabela em que o estudante colocará na primeira coluna o que ele
gosta e faz, na segunda, o que ele gosta e não faz, na terceira o que ele não gosta e faz e na última,
o que ele não gosta e não faz. Os estudantes podem colocar habilidades práticas como desenhar,
cantar, dançar, escrever, mas também aspectos relacionados à personalidade como ser gentil,
criativo, prestativo etc. Nesse processo, o estudante começa a pensar sobre tudo o que desenvolve e
o que não desenvolve, se autoconhecendo. Após terminar o curtograma, o professor pode iniciar uma
discussão sobre o que os estudantes colocaram nas colunas, refletindo sobre essas escolhas e como
elas impactam na vida de cada um deles.
Podemos também, na sala de aula, propor uma atividade em que o estudante reflita sobre as
coisas que ele gosta em si mesmo.
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O estudante do campo deve desenvolver o sentimento de orgulho da comunidade e de si
mesmo, sabendo que é um ser único e valoroso, desfazendo as relações hierárquicas e dicotômicas
entre urbano e rural, visto que, muitas vezes o estudante do campo se sente inferiorizado em relação
ao da cidade.
Os estudantes podem refletir sobre a importância do campo na construção de si e da
comunidade, pois, ao reforçar as suas identidades (re)descobrem valores fundamentais para a
formação humana. Podemos pedir a eles que escrevam palavras positivas a respeito de si mesmos,
visto que, devemos estimular o amor e o respeito próprio. No entanto, não podemos mascarar possíveis
sentimentos negativos que os estudantes têm em relação ao próprio corpo, à vida ou à comunidade.
Outro elemento que pode ser trabalhado é a saúde. A preocupação com a saúde física e
emocional é uma forma de respeito com o próprio corpo. No entanto, o professor deve ter muito
cuidado ao trabalhar os diferentes corpos e formas de se cuidar. Muitos estudantes possuem
problemas de negação e distorção da própria imagem. Cuidar da saúde passa, portanto, não por
definir um corpo perfeito, mas possuir um corpo saudável que seja um instrumento que possibilita a
expressão e o desenvolvimento de todas as potencialidades. O docente pode propor uma atividade
estimulando o amor próprio buscando elevar a autoestima. Nesse sentido, pode ser organizada uma
roda de conversa sobre drogas, sexualidade, depressão e corpo.
O PV busca desenvolver o âmbito pessoal, interpessoal, social e profissional dos estudantes,
possibilitando a participação deles nas atividades e no mundo, ampliando seus horizontes, desse
modo, poderão desenvolver melhor suas decisões e escolhas.
O projeto de vida pode e deve se agregar à dinâmica da sala de aula e aos objetos de
conhecimento e o professor de qualquer área e componente curricular pode trabalhar em sala de
aula, sem que o projeto interfira no andamento das atividades previstas. É fundamental que o PV
seja realizado de forma inter/transdisciplinar. No capítulo “sugestões” elencamos um quadro com
algumas habilidades que podem ser trabalhadas no projeto.
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DOCUMENTO DE REFERÊNCIA CURRICULAR DE
MATO GROSSO (DRC/MT)

Outro importante documento que consolida as bases do currículo, e que está alinhado às
discussões da BNCC, é o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso (DRC/MT). O texto
orienta as escolas do sistema de ensino Mato-Grossense a desenvolverem ações.2 Esse documento está
dividido em 4 cadernos: Concepções da Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental anos
iniciais e Ensino Fundamental anos finais. O caderno de Concepções da Educação Básica possui um
espaço dedicado à Educação do Campo e trata das perspectivas pedagógicas e de organização da
Educação do Campo no Estado.
A Educação do Campo possui um histórico de lutas e contradições que advém desde a
colonização de Mato Grosso. As políticas públicas, portanto, para a Educação do Campo devem
“resgatar a dívida social frente à obrigatoriedade da oferta de Educação Básica para todas as
populações” (DRC/MT, p. 66).
As formas de produção e reprodução da vida no campo passaram por processos históricos de
invisibilização que geraram lutas por direitos básicos. É preciso superar a ideia de um sujeito
cristalizado pelo tempo. O sujeito do campo “é um ser como qualquer outro, na busca dos seus ideais,
seus benefícios, dos direitos e deveres por uma vida digna. Logo, é um cidadão de direitos e deveres
para conviver em sociedade e com ela interagir de acordo com as possibilidades que são ofertadas
pelo estado de direito” (DRC/MT, p. 67).
A concepção de território, enquanto espaço material e simbólico, também é muito importante
quando falamos de educação do campo. De acordo com o DRC/MT, "não existe território sem a
reunião desses processos sociais e naturais. Assim, pensar o território por essa perspectiva precisa
considerar esses elementos em cada território e evidenciar a identidade como processo histórico,
relacional e patrimonial". (DRC/MT, p. 68). O DRC/MT é um importante documento, pois, além de
pontuar as bases da educação do campo, articula a base comum à realidade do nosso Estado.

2

Durante a construção desse Caderno Pedagógico, o DRC/MT, etapa Ensino Médio, estava em fase de
revisão pós consulta pública.
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PARTE
DIVERSIFICADA

Cá, em minha observância
acompanho o morrer de um abacateiro.
A folha amarela despenca de modo calado.
Pedi a Nosso Senhor Jesus Cristo
que quero assim, com jeito,
contando os dias e lentas encenações
das coisas, gentes e bichos.
Devagar e não de repente.
Quero tempo para a despedida
Porque vivendo (só vivo)
E não tenho tempo para adeuses.
ABOIO FINAL – Wanderley Wasconcelos
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO DO
CAMPO

O currículo do Ensino Fundamental e Médio em Mato Grosso é composto por uma base comum
e uma parte diversificada (PD). A base é obrigatória em todas as escolas do Brasil, possibilitando
que um estudante de Mato Grosso consiga ter acesso aos mesmos conhecimentos que um estudante
de outro Estado. Já a parte diversificada está relacionada aos saberes da comunidade. Essa parte é
denominada Ciências e Saberes do Campo, sendo formada pelos eixos Agroecologia, Agricultura
Familiar e Economia Solidária, como podemos ver na imagem abaixo:

Fonte: Amaral & Gonçalves, 2019

A Parte Diversificada no currículo de nossas escolas vem justamente complementar e enriquecer
a Base Comum, respeitando as características regionais e locais de nossa sociedade. Isso não significa
alterar o que já está previsto na BNCC, e sim inserir novos objetos de conhecimentos integrados a ela,
que estejam de acordo com as competências e habilidades já estabelecidas.
Vemos a parte diversificada como uma oportunidade para adequação dos currículos e
práticas das escolas do campo, permitindo que as Unidades de Ensino Público apresentem temas de
relevância social e cultural, contextualizados com a realidade dos seus estudantes e da comunidade
escolar como um todo.
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EMENTA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
Os objetivos da Parte Diversificada, em nossas escolas do campo, são reconhecer toda a
diversidade sociocultural, garantir o direito à igualdade e à diferença, atender a legislação (quanto
a recomendação de considerar as finalidades, os objetos de conhecimentos e metodologia e os
processos próprios de aprendizagem dos estudantes do campo), contribuir para a construção de
identidades socioculturais dos estudantes do campo e articular as vivências e saberes dos estudantes
com os conhecimentos acumulados historicamente.
O ensino de Ciências e Saberes do Campo é entendido como enfoque científico destinado a
apoiar a transição dos atuais modelos de desenvolvimento rural e das agriculturas convencionais para
um modelo pautado na agricultura sustentável e desenvolvimento local (Caporal e Costebeber, 2002).
O vínculo entre Base Comum e a Parte Diversificada nos remete a pensar em um traço muito
importante para a Educação do Campo: sua dimensão de projeto coletivo. Assim sendo, a disciplina
de Ciências e Saberes do Campo, com abordagem em Agroecologia, Agricultura Familiar e Economia
Solidária, leva o estudante a pensar em suas raízes culturais, que inclui o vínculo com determinados
tipos de processos produtivos, significando pertença a um grupo e identificação coletiva, estimulando
o protagonismo juvenil através da valorização de sua cultura e experiências. O desenvolvimento de
uma metodologia pedagógica que tenha como objetivo repensar o papel do professor e do
estudante, na dinâmica ensinar e aprender, deve ser constantemente revisado e atualizado.
O componente é composto pelos eixos temáticos Agroecologia, Agricultura Familiar e
Economia Solidária. Segue algumas sugestões de unidades temáticas para cada eixo.

ENSINO FUNDAMENTAL
Sistemas de produção e processos de trabalho no campo; Agricultura

Agricultura familiar

Familiar; Identidade; Cultura; Gênero e Etnia; Agricultura Familiar
Sustentável; Agricultura familiar no Brasil.
Agroecologia

e

segurança

alimentar;

Quintal

produtivo

e

agroflorestais; Princípios e processos agroecológicos; Panorama atual

Agroecologia

da agricultura e conceitos básicos da agroecologia; A Tecnologia e
suas transformações ao longo da história; Projetos experimentais em
agroecologia.

Economia solidária

Economia solidaria; Produção à socioeconômica solidária; Redes,
cadeias produtivas e comercialização; Legislação ambiental e
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certificação de produtos agroecológicos; Projetos experimentais em
economia solidária; Consumo consciente; Introdução à economia
solidária; Cidadania; Organização social e políticas públicas.

ENSINO MÉDIO
A Tecnologia e suas transformações ao longo da história; Políticas

Agricultura familiar

Públicas e desenvolvimento rural; Cooperação e agroindústria familiar;
Desenvolvimento sustentável e solidário com enfoque territorial
Panorama atual da agricultura e conceitos básicos da agroecologia;
Princípios e processos agroecológicos; Atividades agrícolas na
agricultura familiar: olericultura, fruticultura, floricultura, apicultura;

Agroecologia

Quintal produtivo e Agroflorestais; Manejo de recursos abióticos e
bióticos no manejo agroecológico; Manejo agroecológico da saúde dos
cultivos; Processos de transição para uma agricultura agroecológica;
Sustentabilidade de sistemas agroalimentares; Sistemas de Cultivo;
Sistemas de Criação; Extrativismo; Aquicultura
O cooperativismo no Brasil e no mundo: história, situação atual e
perspectivas; Economia solidária com base no desenvolvimento de
Mato

Economia solidária

Grosso;

Cooperativismo

e

redes

colaborativas;

Empreendedorismo rural; Empreendedorismo jovem em Mato Grosso;
Economia

Solidaria

como

estratégia

de

desenvolvimento;

Desenvolvimento sustentável e solidário com enfoque territorial;
Tecnologias sociais e Economia Solidaria; Projetos experimentais em
economia solidaria.
Para que o processo de ensino-aprendizagem, bem como o de avaliação, seja eficaz, devese levar em consideração a reflexão sobre as experiências individuais de cada estudante juntamente
com a abordagem teórica das metodologias pedagógicas, as quais conduzirão ao
autodesenvolvimento, à aprendizagem colaborativa e às aulas com maior interação entre professor
e os estudantes (Maia, Mendonça e Goés, 2005). Nesse sentido, a leitura e a escrita são peças
fundamentais para o desenvolvimento de cidadãos que são autores da sua própria história e devem
se fazer presentes em todas as habilidades.
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LEITURA E ESCRITA
As comunidades do campo historicamente sofreram com a falta de letramento. Mais que
reconhecer o número de um ônibus que passa por uma cidade grande, o preço do feijão, seu nome e
de seus familiares, o jovem do campo precisa se apropriar dos recursos orais e escritos para que
construa uma cidadania plena e compreenda como os textos se inter-relacionam com as relações de
poder em nossa sociedade. Ao entrar em contato com os mais diversos textos, o estudante precisa
refletir sobre as vozes que emergem desses. Mais que os decodificar, é preciso compreender os
sentidos, os objetivos, as intenções de cada texto e usufruir destes em seu benefício e formação.
Vivemos em um mundo em que somos persuadidos a todo momento pela televisão, pelo cinema,
pelas redes sociais e por tantos aparelhos ideológicos. Em um mundo que nos impele a consumir
compulsivamente, precisamos ser seres que tomam decisões de forma crítica e autônoma.
A leitura e a escrita devem ser processos que causam reflexão e proporcionam ao estudante
a ampliação dos recursos argumentativos para que ele possa reivindicar seus direitos, participar de
discussões, tomar decisões e construir textos (escritos e orais) não apenas na e para a escola, mas
para todas as situações cotidianas e, sobretudo, na capacidade de fazer escolhas.
O estudante do campo deve ser um cidadão letrado e não apenas alfabetizado. Ele precisa
refletir criticamente sobre os fatos que envolvem a linguagem, sua comunidade e o mundo. Cada texto
que o estudante lê não somente é um conjunto de letras, sílabas e fonemas que formam palavras e
frases. Cada texto é uma oportunidade de reconhecer discursos, vozes e sentidos. Ao ler, o estudante
compreende, justifica, defende, refuta, confirma, questiona.
Embora pareça difícil desenvolver esse processo, é preciso lembrar que todos os seres, antes
mesmo de aprenderem a ler e a escrever, produzem o que Paulo Freire chama de “leitura de mundo”.
Portanto, mesmo que nosso estudante tenha dificuldade com a leitura de textos escritos, podemos
extrair leituras que os mesmos têm sobre o mundo: “O ato de aprender a ler e escrever deve começar
a partir de uma compreensão muito abrangente do ato de ler o mundo, coisas que os seres humanos
fazem antes de ler a palavra” (FREIRE, 2011, p. 15).
Outro aspecto importante relacionado à leitura e escrita são as manifestações orais da
comunidade em que nossos estudantes estão inseridos. Onde existe uma comunidade, existe
linguagem. Trabalhar oralidade na parte diversificada é também trabalhar e preservar os aspectos
linguísticos das comunidades do campo, mantendo uma consciência de pertencimento.
Por muito tempo a oralidade foi silenciada em detrimento da escrita. Nossa sociedade criou
um muro que divide alfabetizados e analfabetos. Esse muro simbólico permitiu que os que detinham
a escrita tivessem acesso a todos os espaços sociais. Aqueles que detinham saber oral foram isolados
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socialmente, visto que a escrita está atrelada ao poder, pois com ela acessamos concursos públicos,
provas para ingresso em universidades, requeremos reuniões em órgãos públicos, assinamos
documentos, lemos e publicamos posts em redes sociais, sistematizando nossas experiências.
Os diferentes modos de fala devem ser trabalhados na sala de aula como um recurso
importante na formação humana, considerando que muitas comunidades do campo utilizam da
oralidade para construção de sua cultura material e imaterial, repassando o saber de geração para
geração. A oralidade é tão importante quanto a escrita e ambas devem ser valorizadas e
trabalhadas no espaço escolar por todas as áreas do conhecimento, não se restringindo apenas à
área de linguagens. Embora, a leitura em nossa sociedade muitas vezes seja um processo individual,
tanto a leitura quanto a escrita são processos sociais que expressam questões coletivas. Ler e escrever
são práticas que contribuem para o desenvolvimento do protagonismo juvenil. Quando um estudante
produz um texto, ele não apenas articula conhecimentos, mas também ativa sua voz, suas ideias e sua
visão de mundo.
Na parte diversificada, em nossas escolas do campo, vemos um trabalho fortemente aliado às
questões práticas. Isso é fundamental! No entanto, a escrita e a leitura também são importantes e
podem ser trabalhados inúmeros gêneros textuais a exemplo de relatório, ofício, relato de memória,
notícia, poema, ata, carta aberta, artigo de opinião e tantos outros.
Neste sentido, a escola poderá se organizar pedagogicamente para atender e dinamizar a
parte diversificada a partir de palestras, seminários, mesa redonda, roda de conversa, experiências,
falas e entrevistas com pessoas da comunidade, trabalho em grupo, pesquisa de campo, visitas de
estudos “in loco” e observação nas propriedades rurais circunvizinhas, feiras de ciências, varal de
ideias, feiras de economia solidária, conforme pode ser observado no quadro de habilidades na
página 37.
Nos anexos desse caderno é possível encontrar atividades elaboradas pela equipe da
coordenadoria do campo e quilombola que foram disponibilizadas na plataforma Aprendizagem
Conectada e experiências que algumas de nossas escolas do campo estão desenvolvendo e podem
servir de subsídio para a prática pedagógica. Contudo, é preciso considerar, quando elaboramos
uma atividade escolar, as formas de (re) produção da vida que se manifestam nas comunidades em
que nossos estudantes do campo vivem.
A seguir, apresentamos a matriz das escolas do campo contendo a base comum e os
componentes da parte diversificada, considerando a carga horária mínima de 800 horas.
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MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
A Matriz Curricular do Ensino Fundamental da modalidade Educação do Campo integra a Base Comum (composta pelas áreas Ciências da

BASE NACIONAL COMUM E
PARTE DIVERSIFICADA

Natureza, Matemática, Ciências Humanas e Linguagens) e a parte diversificada (Ciências e Saberes do Campo).
ÁREAS DO
CONHECIMENTO

COMPONENTE CURRICULAR

CIÊNCIAS DA NATUREZA
MATEMATICA

CHS

1º
ANO

2º
ANO

3º
ANO

4º
ANO

5º
ANO

CHS

6ºANO

7º ANO

8º ANO

9º ANO

CIÊNCIAS DA NATUREZA

2

2

2

2

2

MATEMATICA

3

3

3

3

HISTÓRIA

3

3

3

3

GEOGRAFIA

3

3

3

3

ENSINO RELIGIOSO

*1

*1

*1

*1

*1

LINGUA PORTUGUESA

4

4

4

4

4

ARTE

1

1

1

1

EDUCAÇÃO FISICA

1

1

1

1

1

LINGUA ESTRAGEIRA MODERNA

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

21

840

840

840

840

3
3
3

CIENCIAS HUMANAS

1

LINGUAGENS

CIÊNCIAS E SABERES DO
CAMPO
TOTAL
DE CH

Obs.:

ANUAL EM HORAS AULA

Eixos: AGROECOLOGIA
ECONOMIA SOLIDÁRIA
AGRICULTURA FAMILIAR
20

800

800

800

800

800

*Componente Curricular Optativo
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MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO
A Matriz Curricular do Ensino Médio da modalidade Educação do Campo também é composta
pela Base Comum e pela Parte Diversificada e ambas devem ser desenvolvidas ao longo dos 3 anos
de formação do estudante.
ÁREAS DO
CONHECIMENTO

BASE NACIONAL COMUM E PARTE DIVERSIFICADA

LINGUAGENS E SUAS
TECNOLOGIAS

CIENCIAS DA NATUREZA

MATEMATICA E SUAS
TECNOLOGIAS

CIENCIAS HUMANAS,
SOCIAIS E APLICADAS

COMPONENTE CURRICULAR

CHA

1º ANO 2º ANO 3º ANO

LINGUA PORTUGUESA

120

3

3

3

L.ESTRANGEIRA MODERNA (1)

40

*1

*1

*1

ARTES

40

1

1

1

L.ESTRANGEIRA MODERNA (2)

40

**1

**1

**1

EDUCAÇÃO FISICA

40

1

1

1

FÍSICA

40

1

1

1

QUÍMICA

40

1

1

1

BIOLOGIA

40

1

1

1

MATEMÁTICA

120

3

3

3

HISTÓRIA

80

2

2

2

GEOGRAFIA

80

2

2

2

FILOSOFIA

40

1

1

1

SOCIOLOGIA

40

1

1

1

80

2

2

2

840

21

21

21

Eixos: AGROECOLOGIA
CIÊNCIAS E SABERES DO
CAMPO

ECONOMIA SOLIDÁRIA
AGRICULTURA FAMILIAR

TOTAL
DE CH
Obs.:

ANUAL EM HORAS AULA

* Componente Curricular Obrigatório

** Componente Curricular Optativo
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Como vimos até agora, cada unidade escolar tem autonomia, pois as escolas do campo não
são homogêneas e a diversidade é um dos aspectos que marcam a formação do nosso Estado.
Possuímos diversidades culturais, econômicas, políticas e sociais. Essa diversidade possibilita que a
escola reflita sobre o seu espaço, suas práticas e vivências, mas também abre caminhos para pensar
o outro e como esse outro se relaciona com o eu. Na busca pelos direitos humanos, pela valorização
do protagonismo juvenil e o desenvolvimento de uma consciência crítica e emancipadora, a escola é
o lugar que cultiva a tradição da comunidade, mas também articula as diferentes realidades,
contextualizando-as e respeitando-as.
Tendo em vista que a escola é um lugar de emancipação do sujeito, é preciso pensar
pedagogias libertadoras voltadas para a construção do cidadão do campo, que possui vontades,
desejos e projetos. Esta é uma atividade que exige reflexão e envolvimento de todos os profissionais
da escola. Coletivamente podemos desenvolver formas de ensino-aprendizagem que atuem de
acordo com os princípios da Educação do Campo.
Ao desenvolver o complexo processo de formação humana, essa modalidade encontra nas
práticas sociais o principal ambiente dos seus aprendizados; ela é mantenedora das raízes e tradições
culturais da comunidade, é o lugar das reuniões comunitárias, do encontro dos sujeitos e espaço de
socialização pelas festas e comemorações. Muitas escolas do campo foram construídas com a
participação das famílias e da comunidade do seu entorno e a manutenção das mesmas, com
qualidade, sempre que possível e desejável, é condição para se assegurar a educação como direito
de todos e, evidentemente, dever do Estado.
Neste sentido, a parte diversificada surge a partir das demandas regionais, locais, sociais,
culturais e econômicas de grupos que lutam por uma educação que reconheça a identidade e respeite
a diversidade de cada um deles. Como foi dito, a base comum se constitui por saberes que serão
trabalhados em todo o território nacional e a parte diversificada deve abranger os saberes
circunscritos no espaço do estudante. Considerando que a escola é um local que ressignifica e recria
a cultura e onde se reconstroem as identidades, é preciso valorizar as próprias raízes. A escola, dessa
forma, deve considerar as experiências que os nossos estudantes trazem para o espaço escolar. De
acordo com Freire, “não é possível ao (à) educador(a) desconhecer, subestimar ou negar os saberes
de experiência feitos com que os educandos chegam à escola” (1992, p. 59).
Assim, o currículo específico da Educação do Campo prevê ações que fortalecem a
dinamicidade da escola envolvendo o estudante e fazendo com que ele cultive as práticas da
comunidade. São ações simples, mas que contribuem para o aprimoramento dos mesmos e
preparação para o mercado de trabalho, considerando que muitos podem aplicar em suas pequenas
propriedades o conhecimento adquirido na escola e melhorar a renda familiar, ou ainda propiciar
novas possibilidades de acordo com o projeto de vida de cada um.
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AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Na Educação do Campo a avaliação seguirá a orientação da educação básica proposta pela
SEDUC, acrescidas de práticas de avaliação que possibilitem o aprimoramento das ações
pedagógicas dos projetos educativos, da relação com a comunidade, da relação professor/estudante
e da gestão.
A avaliação do processo de ensino e aprendizagem na Educação do Campo deve considerar
também a oralidade como um dos instrumentos avaliativos, uma vez que a história oral e a memória
contribuem decisivamente para a formação e valorização da identidade de um povo por trazerem
uma carga de culturas, crenças e valores éticos e morais que servirão de sustentáculo para a
construção da identidade que está em constante transformação.
Considerando todo o contexto das comunidades do campo, podem ser utilizados diferentes
instrumentos de avaliação. Assim, ao identificar uma habilidade pouco desenvolvida, caberá ao
professor reformular diferentes atividades para que o estudante avance e consolide essa habilidade.
O professor deve respeitar os seguintes aspectos na avaliação:
IOs aspectos qualitativos, diagnósticos, processuais, formativos, dialógicos e
participativos do processo educacional;
IIO direito de aprender dos estudantes;
IIIAs experiências de vida e as características históricas, políticas, econômicas e
socioculturais das comunidades rurais;
IVOs valores, as dimensões cognitiva, afetiva, emocional, lúdica, de
desenvolvimento físico e motor, dentre outros.
A Educação do Campo segue as mesmas orientações para registro de avaliação por
habilidades e competências definidas para Escolas Estaduais Regulares Urbanas de Ensino
Fundamental, referentes à Base Comum da Matriz.
A Parte Diversificada (Ciências e Saberes do Campo) no currículo das Escolas do Campo
apresenta suas habilidades concatenadas às habilidades de outros componentes curriculares. Esta
integração visa complementar e aprofundar as discussões da Base Comum, respeitando as
características regionais e locais de nossa sociedade, o que não significa alterar aquilo que já está
previsto no documento da BNCC, e sim inserir novos objetos de conhecimentos e/ou modificadores
(outros contextos) integrados a ele, que estejam de acordo com as competências já estabelecidas.
No quadro a seguir, podemos perceber que a habilidade 3 do 7º ano de Geografia
(EF07GE03) é estruturada com vários modificadores, o que possibilita trabalhar as Ciências e Saberes
do Campo com o contexto local dos estudantes. Estende-se essa compreensão para todas as turmas
dos anos finais do Ensino Fundamental, composto pelas turmas do 6º ao 9º ano.
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PARTE DIVERSIFICADA / PD – ENSINO FUNDAMENTAL
Anos finais EF 6º ao 9º ANO – AGROECOLOGIA
AGRICULTURA FAMILIAR
ECONOMIA SOLIDÁRIA
HABILIDADE

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades
dos povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de
quilombos, de povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras,
entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como direitos legais
dessas comunidades.

OBJETO DE CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS E
PROCESSOS)

Cidadania, organização social e políticas públicas

Considerando uma comunidade ribeirinha, localizada no município de Barão de Melgaço, a
equipe pedagógica da escola deverá auxiliar o professor a transpor a habilidade para o contexto
local, especificando o modificador a ser trabalhado para o desenvolvimento da habilidade na Parte
Diversificada. Assim, como exemplo, o novo texto da habilidade poderia ser reescrito da seguinte
forma:
HABILIDADE
(EF07GE03)

Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades como direitos
legais de comunidades ribeirinhas melgacenses, originadas a partir do
ponto de pouso das monções que subiam o rio Cuiabá e/ou grupos sociais
do campo e da cidade

Organizando toda a estrutura:
Estrutura da Habilidade
VERBO
(PROCESSOS COGNITIVOS A SEREM
DESENVOLVIDOS PELO ESTUDANTE)
COMPLEMENTO DO VERBO
(OBJETOS DO CONHECIMENTO
PROPOSTOS NA HABILIDADE)
MODIFICADORES

Descrição / Identificação
Selecionar

Argumentos que reconheçam as territorialidades como direitos
legais de comunidades ribeirinhas melgacenses.
Originadas a partir do ponto de pouso das monções que,
subiam o rio Cuiabá e/ou grupos sociais do campo e da
cidade

Com esse novo texto, o professor deverá elaborar o planejamento de aula da Parte
Diversificada, definindo a carga horária que será necessária para o desenvolvimento da
aprendizagem dos estudantes. Durante o processo de ensino-aprendizagem, ao atribuir o conceito
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avaliativo dos estudantes (Avançado, Proficiente, Básico ou Abaixo do Básico), o professor poderá
considerar alguns cenários:
CENÁRIO 1
O estudante consegue selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades como direitos legais de
comunidades ribeirinhas melgacenses?

INDICADOR
Não
Sim

CONCEITO
A aprendizagem desenvolvida pelo estudante será avaliada como ABAIXO DO BÁSICO
A aprendizagem desenvolvida pelo estudante será avaliada como BÁSICO, PROFICIENTE
ou AVANÇADO, dependendo dos Cenários 2 e 3.
CENÁRIO 2

O estudante consegue selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades como direitos legais de
comunidades ribeirinhas melgacenses originadas, a partir, do ponto de pouso das monções que subiam o Rio
Cuiabá e/ou de grupos sociais do campo e da cidade?

INDICADOR
Não
Sim

CONCEITO
A aprendizagem desenvolvida pelo estudante será avaliada como BÁSICO
A aprendizagem desenvolvida pelo estudante será avaliada como, PROFICIENTE ou
AVANÇADO, dependendo do Cenário 3.
CENÁRIO 3

O estudante, para além do previsto na habilidade, avançou no(s) processo(s) cognitivo(s) e/ou no(s) objeto(s)
de conhecimento e/ou para contextos mais complexos?

INDICADOR
Não

CONCEITO
A aprendizagem desenvolvida pelo estudante será avaliada como PROFICIENTE

Sim

A aprendizagem desenvolvida pelo estudante será avaliada como AVANÇADO

Vejamos a seguir um quadro de habilidades que o discente deve desenvolver na área de Ciências e
Saberes do Campo. Buscamos relacionar essas habilidades aos objetos de conhecimento e propostas
pedagógicas que podem auxiliar no trabalho com os estudantes.
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QUADRO DE HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Como vimos, a Parte Diversificada no Ensino Fundamental deve ser trabalhada do 6º ao 9º ano. As Ciências e Saberes do Campo se desdobram em:
Agroecologia, Agricultura Familiar e Economia Solidária. Reforçamos que as sugestões abaixo não podem ser engessadas pela escola. Essas possibilidades
apenas norteiam o trabalho pedagógico. É fundamental que cada professor avalie como essas possibilidades se relacionam com a realidade da escola.
Portanto, cada profissional pode e deve ampliar essas possibilidades de acordo com os estudantes e a comunidade em que vivem. Os objetos de conhecimento
elencados na tabela abaixo são apenas um ponto de partida. Cabe a cada professor analisar a habilidade e trabalhar os objetos de conhecimento de
acordo com o contexto local. É importante destacar que as habilidades da parte diversificada foram agrupadas do 6º ao 9º para todo o Ensino Fundamental.
Nesse sentido, cabe ao professor aprofundá-las conforme o desenvolvimento da turma.

PARTE DIVERSIFICADA – ENSINO FUNDAMENTAL
Anos finais EF 6º ao 9º ANO - AGROECOLOGIA
AGRICULTURA FAMILIAR
ECONOMIA SOLIDÁRIA
HABILIDADE

COMENTÁRIO

(EF06CI04.1MT)
Conhecer
as
atividades industriais e agroindustriais
realizadas
em
Mato
Grosso,
sobretudo as alimentícias e as de
produção de bebidas e qual o
tratamento dispensado aos resíduos
produzidos.

A proposta é reconhecer que usamos o
conhecimento e recursos da natureza para
a criação de novas tecnologias,
melhorando assim a vida humana. A
alimentação humana é extraída da
natureza e produzindo diversos produtos
através da agroindústria. A produção de
destilados, fermentados e bebidas lácteas
são
exemplos
de
produtos
da
agroindústria familiar.

OBJETO DE CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS E
PROCESSOS)
Agroecologia e segurança
alimentar;
Agroindústria;
Alimentação;
Alimentação Saudável

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
O professor pode organizar uma visita à
fábrica de alimentos da localidade, mostrando
aos alunos todo o processo de produção e os
mecanismos tecnológicos utilizados nesse
processo.
Os estudantes podem fazer uma aula de campo
em cooperativas de iogurte e produtos lácteos
verificando como funciona a produção e a
distribuição desses alimentos.
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Anos finais EF 6º ao 9º ANO - AGROECOLOGIA
AGRICULTURA FAMILIAR
ECONOMIA SOLIDÁRIA
HABILIDADE

COMENTÁRIO

(EF07CI01) Discutir a aplicação, ao
longo da história, das máquinas
simples e propor soluções e invenções
para a realização de tarefas
mecânicas cotidianas.

O estudante deverá compreender a necessidade e construção
coletiva e histórica da sustentabilidade da Agricultura
Familiar/Economia Solidária e que a construção de projetos
exigirá uma atitude permanente e vigilante para que os
princípios solidários não se percam ao longo da caminhada, e
ter a clareza de que essa é uma construção coletiva e não
individual. Nesta habilidade o estudante deve identificar e
compreender o que são máquinas simples e dialogar sobre a
viabilidade e os impactos de seu uso ao longo do tempo. Propor
requer escolher, combinar e planejar inovações de recursos ou
equipamentos, inspiradas nas máquinas simples, que facilitem a
realização de tarefas cotidianas na comunidade onde a escola
está
inserida.
Disponível
em:
http://ead.uenf.br/moodle/course/view.php?id=
607&section=9&lang=en

OBJETO DE CONHECIMENTO (CONTÉUDO,
CONCEITOS E PROCESSOS)
Projetos experimentais em agroecologia;
Máquinas simples;
Formas de propagação do calor;
Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra;
História dos combustíveis e das máquinas térmicas.

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
A partir dessa habilidade é possível pensar e planejar atividades que possibilitem à investigação de objetos e instrumentos que são utilizados no cotidiano,
incluindo alavancas e polias; a construção de modelos para uso das máquinas simples para resolver problemas do cotidiano, a investigação de como essas
máquinas fizeram parte do cotidiano humano em diferentes períodos históricos e quais consequências seus usos tiveram na sociedade da época e no mercado de
trabalho. Bem como, verificar a influência e os impactos do uso desses objetos e utensílios na comunidade onde a escola está inserida. Há, aqui, oportunidade
para o trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF07GE08) da Geografia, no que se refere ao estudo das transformações tecnológicas e suas relações com
a história, a sociedade e a economia. Disponível em: http://ead.uenf.br/moodle/course/view.php?id=607&section=9&lang=en.
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Anos finais EF 6º ao 9º ANO - AGROECOLOGIA
AGRICULTURA FAMILIAR
ECONOMIA SOLIDÁRIA
HABILIDADE

COMENTÁRIO

(EF07CI04.1MT)
Estabelecer
comparações entre o equilíbrio
termodinâmico em Mato Grosso, ao
longo dos anos, relacionando-o ao
desmatamento, corte raso e outros.

O estudante deve estabelecer uma relação entre as diferentes
formas de energias produzidas, queima de combustíveis
fósseis, assim como aumento do índice de desmatamento e a
relação com a produção de calor. A proposta é reconhecer
que usamos o conhecimento e recursos da natureza para a
criação de novas tecnologias, melhorando assim a vida
humana. A alimentação humana é extraída da natureza e
produzindo diversos produtos através da agroindústria. A
produção de destilados, fermentados e bebidas lácteas são
exemplos de produtos da agroindústria familiar.

OBJETO DE CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS E PROCESSOS)
Calor;
Energia;
Meio Ambiente;
Desmatamento;
Efeito Estufa;
Aquecimento global;
Razão e Proporção;
Porcentagens;
Regra de três simples

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
O professor pode solicitar uma pesquisa sobre os diferentes tipos de produção de energia no estado e na região e os impactos delas sob o ambiente.
O professor também pode dividir a turma em grupos e solicitar que cada grupo pesquise e monte um experimento sobre um tipo de energia. O resultado pode
ser apresentado na feira de ciências.
Uma atividade pratica que pode ser realizada com os alunos é a fabricação caseira de iogurte, relacionando temas da BNCC (mistura de substâncias e
fermentação) às questões de Agroecologia e segurança alimentar.
A origem do iogurte não tem registros oficiais. Porém, uma das teorias conta que entre 5.000 a 3.500 a.C, pastores passaram a se alimentar do leite de animais,
que quando armazenado, e exposto às altas temperaturas, fermentava e transformava em um tipo de iogurte. Outra, da Turquia, conta que o leite era guardado
em bolsas feitas de pele de cabra, que quando expostas a alta temperatura favoreciam a produção de bactérias que acidificavam o leite tornando uma espécie
de iogurte (NESTLÉ, 2009)
Para estabelecer as comparações, o professor pode propor situações em que a razão porcentagem possa ser utilizada e empregar o algoritmo de regra de
três simples para o cálculo de proporções.
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Anos finais EF 6º ao 9º ANO - AGROECOLOGIA
AGRICULTURA FAMILIAR
ECONOMIA SOLIDÁRIA
HABILIDADE

COMENTÁRIO

OBJETO DE CONHECIMENTO (CONTÉUDO, CONCEITOS E PROCESSOS)

(EF07CI05) Discutir o uso de
diferentes tipos de combustível e
máquinas térmicas ao longo do
tempo, para avaliar avanços,
questões econômicas e problemas
socioambientais causados pela
produção e uso desses materiais e
máquinas.

Pressupõe identificar o uso de
combustíveis renováveis e não
renováveis,
bem
como
o
funcionamento das máquinas térmicas
(convertendo calor em trabalho), e seu
aprimoramento ao longo do tempo.
Discutir questões energéticas e o
consumo de combustíveis, sob o ponto
de vista da sustentabilidade e da
economia.

A Tecnologia e suas transformações ao longo da história;
Máquinas e energia;
Sustentabilidade;
Equações;
Termometria;
Estatística Descritiva;
Equações;
Termometria;
Estatística Descritiva;
Transformação de unidades de potência: watt e megawatt, e de medidas em acres.

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
Como sugestão o aluno pode fazer um levantamento dos tipos de combustíveis renováveis e não renováveis utilizados pelo homem ao longo da história identificando
quais as vantagens e as desvantagens encontradas. Analisar o processo de fabricação de biocombustíveis no estado de MT/região onde mora e impacto na
economia e meio ambiente. Pode-se visitar uma fábrica de biodiesel da região ou ainda aprender o processo de extração de óleo vegetal, a partir do qual se
processa o biodiesel.
No levantamento a ser realizado pelos estudantes, o professor pode explorar conceitos básicos de estatística descritiva, e usar equações simples de conversão
termológicas para iniciar o princípio de equilíbrio.
Os conceitos físicos de termometria podem ser iniciados nesta etapa, associados aos conceitos de grandezas físicas.
Pode-se discutir com os estudantes o surgimento do biodiesel (que se inicia na agricultura familiar como forma de baixar o custo do combustível apropriado pelo
sistema capitalista). O docente pode organizar um júri simulado para que uma parte da turma defenda a utilização do biodiesel pelo sistema capitalista e a outra
defenda o biodiesel para uso doméstico em favor da preservação do meio ambiente.
Nesta exposição os estudantes poderão apresentar gráficos que possibilitem a leitura dos impactos causados pela interferência antrópica e suas consequências,
além de realizar projeções estimativas de impactos futuros.
No levantamento a ser realizado pelos estudantes, o professor pode explorar conceitos básicos de estatística descritiva, e usar equações simples de conversão
termológicas para iniciar o princípio de equilíbrio.
Os conceitos físicos de termometria podem ser iniciados nesta etapa, associados aos conceitos de grandezas físicas.
Outro tema associado a habilidade é o aumento da temperatura no planeta causado pelo efeito estufa, explorando como seriam os custos e benefícios com no
uso de energia eólica. Explorar situações problemas que tragam a reflexão sobre à instalação de parque eólico na região: Quais os lugares do Brasil que
obtêm energia eólica? Por que ela é considerada uma energia limpa? Para que serve a torre que gera energia eólica? Você sabe onde o motor está situado e
qual sua função? Qual a relação entre a adoção desse tipo de energia e o trabalho no campo?
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Anos finais EF 6º ao 9º ANO - AGROECOLOGIA
AGRICULTURA FAMILIAR
ECONOMIA SOLIDÁRIA
OBJETO DE CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS E
PROCESSOS)
Sistemas de produção e
processos de trabalho no
campo;
Automação e controle das
Máquinas agrícolas;
Agroindústria

HABILIDADES

COMENTÁRIO

(EF07CI06) Discutir e avaliar
mudanças econômicas, culturais
e sociais, tanto na vida
cotidiana quanto no mundo do
trabalho,
decorrentes
do
desenvolvimento de novos
materiais e tecnologias (como
automação e informatização).

O estudante deve compreender
a
importância
do
desenvolvimento
de
novas
tecnologias
na
produção
agropecuária e agroindústria.

(EF07CI08.1MT) Perceber as
alterações da biodiversidade
mato-grossense elencando as
espécies, animais e vegetais,
ameaçadas de extinção em
decorrência
das
ações
antrópicas e ocupação do solo.

A proposta é que o estudante Biodiversidade mato-grossense;
reconheça a rica biodiversidade Biomas; Formações Vegetais;
do nosso estado e como algumas Solo; Ações Antrópicas
espécies estão ameaçadas pela
ação do homem.

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
O professor pode trabalhar o filme “O menino que descobriu
o vento”, iniciando os objetos de conhecimento. Para os 6º e 7º
anos, o professor pode apresentar diferentes tipos de
máquinas agrícolas, automação, informatização. Para os 8º e
9º anos, com o aprofundamento da turma, pode propor que os
estudantes desenvolvam pequenos experimentos de materiais
ou máquinas que atendam às necessidades locais.
O docente poderá sugerir aos estudantes que façam um
inventário local das tecnologias sociais. Em seguida, os
estudantes poderão elaborar projetos para ampliação e
aperfeiçoamento destas para sua comunidade na criação de
agroindústria a partir das cooperativas.
Os estudantes poderão desenvolver um projeto que mostre,
através de desenhos e fotos, as plantas e animais de sua
região. O professor pode trabalhar como vivem os animais na
região e as propriedades das plantas.
O professor pode fazer um jogo de perguntas em que fala
características de algum animal (onde vive, como é, como se
alimenta) e os estudantes devem adivinhar que animal é esse.
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Anos finais EF 6º ao 9º ANO - AGROECOLOGIA
AGRICULTURA FAMILIAR
ECONOMIA SOLIDÁRIA
HABILIDADES

COMENTÁRIO

(EF07CI09.1MT) Interpretar,
com base em dados estatísticos
os indicadores e as condições
de saúde das comunidades do
campo, como os ribeirinhos,
comunidades
tradicionais,
assentados, quilombolas e
indígenas, etc.

A proposta é buscar envolver
toda comunidade local, através
da pesquisa desenvolvida e da
análise desses dados. Os
estudantes desenvolverão ações
práticas buscando a qualidade
de vida para o bem comum.

(EF07CI11.1MT) Relacionar as
contribuições da internet das
coisas com a vida em
sociedade, as demandas de
energia, controle e logística na
produção agrícola (cana-deaçúcar, soja, milho, girassol,
algodão, dentre outras) e
desenvolvimento de cultivares.

O
estudante
necessita
compreender as formas como as
novas tecnologias contribuem
para o avanço da agricultura,
seja ela realizada de forma
convencional ou familiar.

OBJETO DE
CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS
E PROCESSOS)
Indicadores de saúde;
Estatística Descritiva;
Gráficos;
Geografia da saúde

Quintal produtivo e
agroflorestais;
Novas tecnologias para
agricultura;
Agronegócio x
agroecologia; Transgênicos;
Controle biológico;
Transformação de
unidades: múltiplos e
submúltiplos (grama em
quilograma)

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
Poderá ser desenvolvida uma pesquisa sobre as condições de saúde
da população local e propor estratégias de acesso e de melhoria
da qualidade de vida bem como serviços necessários com o intuito
de viabilizar atenção básica a essas comunidades.
Podem ser também realizadas palestras com profissionais da área
de saúde e afins com o objetivo de melhorar a qualidade da
alimentação e boas práticas de atividades físicas, entre outros.
O professor deve fazer um levantamento das doenças existentes na
comunidade e elaborar gráficos de coluna com a finalidade de
demonstrar quais são as enfermidades frequentes e posteriormente
demonstrar como essas doenças ocorrem no estado e no país e quiçá
mundialmente a exemplo do diabete, doença crônica que atinge a
metade da população do mundo. A atividade pode ser
interdisciplinar com Ciências, Matemática e Geografia.
Como possibilidade pedagógica o professor pode apresentar
algumas formas de tecnologias utilizadas na agricultura, assim
como, a importância da internet na disseminação de novas técnicas
utilizadas na agricultura. Em seguida, o professor pode propor que
os estudantes apresentem as formas de produção na sua
propriedade, técnicas e ferramentas utilizadas, relacionando com
os objetos de conhecimento.
A habilidade pode ser explorada com o Tema sobre o uso de
adubo. O professor pode explorar os conceitos de transformação
de unidades através de situações problemas em que os estudantes
analisem casos do uso de adubos para determinadas plantações.
Como é esse uso? Que perigos traz?
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Anos finais EF 6º ao 9º ANO - AGROECOLOGIA
AGRICULTURA FAMILIAR
ECONOMIA SOLIDÁRIA
HABILIDADES
(EF07CI11)
Analisar
historicamente o uso da
tecnologia, incluindo a digital,
nas diferentes dimensões da
vida humana, considerando
indicadores ambientais e de
qualidade de vida.

(EF08CI05) Propor ações
coletivas para otimizar o uso
de energia elétrica em sua
escola e/ou comunidade, com
base
na
seleção
de
equipamentos segundo critérios
de sustentabilidade (consumo
de energia e eficiência
energética) e hábitos de
consumo responsável.

OBJETO DE
CONHECIMENTO
COMENTÁRIO
(CONTÉUDO, CONCEITOS
E PROCESSOS)
O estudante deve compreender, Qualidade de vida;
comparar,
interpretar
a Tecnologias;
importância e influência da Indicadores ambientais;
tecnologia em sua vida.
Índice de desenvolvimento
humano

Nesta habilidade se pressupõe o
trabalho investigativo e em
grupo,
propiciando
oportunidade para o trabalho
interdisciplinar visando que os
estudantes identifiquem as fontes
de energia e compreendam,
dependendo da forma que essas
fontes de energia forem
utilizadas, como podem trazer
benefícios ou prejuízos para os
seres humanos a curto, médio e
longo prazo.

Energia;
Sustentabilidade;
Consumo
Fontes e tipos de energia;
Transformação de energia
Circuitos elétricos;
Uso consciente de energia
elétrica;
Cálculo de consumo de
energia elétrica.

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
O professor pode desenvolver uma pesquisa de campo com os
estudantes para identificar os índices de qualidade de vida,
indicadores ambientais e índice de desenvolvimento humano
existentes na comunidade. Na sequência, o professor pode trazer
textos, vídeos e filmes que demonstrem que a agricultura familiar
contribui para uma melhor qualidade de vida e do ambiente. Ao
final, os estudantes podem apresentar os resultados da pesquisa de
campo através de gráficos.
O docente pode elaborar um jogo que indique, por meio de
perguntas, como os estudantes podem elevar a qualidade de vida
da sua família e da comunidade.
O professor pode trabalhar de forma interdisciplinar com o
componente curricular de geografia e matemática propondo um
estudo de consumo de energia junto à comunidade realizando um
levantamento de conta de energia de cada estudante por turma,
posteriormente, elaborando um gráfico demonstrativo. No
componente curricular de geografia os estudantes poderão
elaborar um gráfico demonstrando a energia alternativa existente
no planeta e qual a mais adequada. O professor pode estimular os
estudantes a elaborarem uma proposta para ser apresentada na
Câmara Municipal.
A habilidade pode ser desenvolvida por meio de atividades que
estimulem os alunos a analisarem, discutirem e planejarem
estratégias para otimização do uso de energia elétrica e descarte
de equipamentos, na sua escola ou comunidade, em articulação com
as habilidades EF08CI03 e EF08CI04. Destaca-se a possibilidade
de atividades investigativas para a proposição de ações
relacionadas a eficiência energética e consumo responsável.
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HABILIDADE

COMENTÁRIO

(EF09CI13) Propor iniciativas
individuais e coletivas para a
solução
de
problemas
ambientais da cidade ou da
comunidade, com base na
análise de ações de consumo
consciente
e
de
sustentabilidade
bemsucedidas.

O estudante deve conseguir
identificar os problemas locais e
criar soluções, como projetos de
intervenções, contribuindo com a
resolução de problemas da
comunidade.

OBJETO DE
CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS
E PROCESSOS)
Princípios e processos
agroecológicos;
Sustentabilidade;
Cidadania; Equações;
Situações-problemas;
Geometria Espacial;
Porcentagens;
Conceito de Volume;
Introdução à economia
solidária; Consumo
consciente; Princípios da
Economia Solidária;
Contribuições e os desafios
da Economia Solidária
para a construção da
sustentabilidade da
Agricultura Familiar;
Cooperativismo e
Associativismo

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
O docente pode solicitar que os estudantes pesquisem em sua
comunidade problemas ambientais tais como falta de saneamento
básico, escassez de água, poluição e procure desenvolver projeto
de intervenção. O resultado pode ser apresentado à toda
comunidade através de conferências locais, produções audiovisuais,
escritas (jornal, cartilha, panfleto).
O docente, a partir dos levantamentos, pode mapear os problemas
existentes na comunidade, elaborar cartogramas e apresentar
para a comunidade local propondo, a partir de assembleia, uma
solução.
A proposta metodológica pode partir de uma situação-problema,
com os resultados apresentados por recursos visuais como gráficos
e maquetes prospectivas ou tridimensionais, usando programas
como sketchup ou similares. A habilidade pode ser abordada a
partir do tema o perigo do lixo, com a crescente quantidade de
resíduos como um dos problemas sociais e ambientais: Quais os
resíduos sólidos e líquidos perigosos à Terra? Você conhece alguns
resíduos que no campo devem ser coletados e tratados?
O professor pode trabalhar com porcentagens e gráficos, pedindo
para os alunos calcularem a quantidade de lixo que é acumulada
por cada cidadão e cidadã (em uma semana, um mês e durante um
ano), considerando que cada brasileiro produz cerca de um quilo
de lixo por dia. Buscar informações e identificar modelos de
consumo consciente e ações sustentáveis pode auxiliar para a
construção e a proposição de soluções para os problemas
ambientais (como a poluição atmosférica, do solo e das águas) ou
aqueles relacionados ao consumo ou atividades realizadas no
cotidiano.
Disponível
em:
http://ead.uenf.br/moodle/course/view.php?id=607&section=9&
lang=en.
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Anos finais EF 6º ao 9º ANO - AGROECOLOGIA
AGRICULTURA FAMILIAR
ECONOMIA SOLIDÁRIA
HABILIDADE

COMENTÁRIO

(EF06GE10)
Explicar
as
diferentes formas de uso do
solo (rotação de terras,
terraceamento, aterros etc.) e
de apropriação dos recursos
hídricos (sistema de irrigação,
tratamento e redes de
distribuição), bem como suas
vantagens e desvantagens em
diferentes épocas e lugares.

Nessa habilidade o estudante
deve compreender e explicar as
diferentes formas que os seres
humanos se utilizaram do solo e
dos recursos hídricos para
agricultura em diferentes épocas,
locais/culturas.

OBJETO DE
CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS
E PROCESSOS)
Rotação de terras para
cultivo;
Diferentes técnicas de
cultivo e irrigação de
acordo com a localização
geográfica e em diferentes
épocas e lugares
(civilização asteca, egípcia,
incas, maias, indígenas etc.);
Recursos hídricos
(tratamento e distribuição
ao longo da história);
Solo saudável;
Geometria Plana e
Espacial;
Transformação de unidades
(litros e mililitros);
Regra de três simples

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
A partir de pesquisas em grupos, o professor pode construir uma
linha do tempo, juntamente com os estudantes, sobre os objetos de
conhecimento apresentados.
O professor pode iniciar o estudo geométrico de plantas e croquis,
discutindo diversas formas geométricas.
O docente poderá refletir com os estudantes sobre a vida útil da
terra a partir do uso de produtos químicos e o prejuízo a saúde e
ao meio ambiente.
O professor pode iniciar o estudo geométrico através de plantas e
croquis, discutindo diversas formas geométricas.
O professor pode propor uma situação-problema em que os
estudantes consigam calcular o desperdício de água, como no
exemplo de uma torneira pingando.
Pedir aos estudantes para observarem no seu cotidiano – trabalho,
em casa, nas ruas da cidade ou do bairro – situações de
desperdício de água, para fazerem uma estimativa do desperdício
na cidade.
Também é possível explorar uma conta de água, tomando como
referência o preço da água indicado na conta. Peça que calculem
o custo mensal do desperdício de água com o vazamento simulado
na aula.
Ler o texto: Como cuidar da nossa água, da coleção Entenda e
Aprenda (BEI), São Paulo, 2003.
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HABILIDADE

COMENTÁRIO

(EF06GE11) Analisar distintas interações
das sociedades com a natureza, com base
na distribuição dos componentes físiconaturais, incluindo as transformações da
biodiversidade local e do mundo.

Nesta habilidade o aluno precisa entender
o processo de evolução do ser humano,
formação/transformação das sociedades e
a influência que o ser humano causa na
natureza ao construir sua história e cultura.

OBJETO DE CONHECIMENTO (CONTÉUDO, CONCEITOS E
PROCESSOS)
Evolução humana;
Transformações sociais e tecnológicas ao longo da história na
agricultura;
Modos de produção; Degradação e preservação ambiental;
Razão e Proporção; Densidade demográfica; Notação Científica;
Equações

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
Os professores podem fazer a utilização de vídeos sobre a temática para suscitar a discussão.
Pode ser realizada uma pesquisa para identificar as transformações ocorridas no ambiente local, utilizando entrevistas com os mais velhos, imagens, fotografias,
arquivos, livros etc. O resultado pode ser apresentado na forma de exposição para comunidade ou produção audiovisual.
Nesta exposição os estudantes poderão apresentar gráficos que possibilitem a leitura dos impactos causados pela interferência antrópica e suas consequências,
além de realizar projeções estimativas de impactos futuros.
OBJETO DE
CONHECIMENTO
HABILIDADE
COMENTÁRIO
(CONTÉUDO, CONCEITOS
E PROCESSOS)
(EF07GE03) Selecionar argumentos que O Estudante deverá identificar os povos originários (indígenas), remanentes de quilombos, Cidadania;
reconheçam as territorialidades dos os povos da Floresta e do Cerrado e sua contribuição para a construção do nosso Estado.
Organização social e
povos indígenas originários, das Nesta habilidade, espera-se que o aluno possa conhecer as principais características dos políticas públicas;
comunidades
remanescentes
de povos tradicionais e demais grupos sociais para construir argumentos sobre suas Povo quilombolas;
quilombos, de povos das florestas e do territorialidades. As territorialidades são compreendidas como o poder exercido por um Movimentos Sociais
cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre grupo em dado espaço geográfico, resultado da junção das características culturais desse
outros grupos sociais do campo e da grupo. As comunidades remanescentes de quilombos são, por exemplo, grupos sociais cuja
cidade, como direitos legais dessas identidade étnica os distingue do restante da sociedade brasileira. Sua identidade é base
comunidades.
para sua organização, sua relação com os demais grupos e sua ação política. A autonomia
e a construção da identidade devem ser enaltecidas nesta habilidade.
POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
O professor pode convidar um professor quilombola, ribeirinho ou indígena para falar sobre direitos e a história dessas comunidades. Assim, os estudantes poderão
fazer perguntas e desconstruir imaginários relacionados a essas comunidades. Em seguida, podem ser feitos poemas e desenhos inspirados pela fala desse professor
e fixados nos murais da escola, estimulando a empatia por essas comunidades.
Pode-se propor ao aluno compreender onde estão e como vivem esses grupos sociais, quais as características próprias de cada um, qual a sua contribuição para a
formação social e territorial do Brasil, bem como quais são os direitos legais de cada comunidade e/ou grupo sobre a terra e/ou área ocupada. No
desenvolvimento dessa habilidade é possível considerar o uso de mapas temáticos das comunidades, grupos étnicos, terras indígenas e etnias. Há, aqui,
oportunidade para o trabalho interdisciplinar com as habilidades (EF07HI10) e (EF07HI11) da História, no que se refere ao estudo da formação territorial do Brasil.
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HABILIDADES
(EF07GE06) Discutir em que
medida a produção, a
circulação e o consumo de
mercadorias
provocam
impactos ambientais, assim
como influem na distribuição de
riquezas,
em
diferentes
lugares.

(EF09GE11) Relacionar as
mudanças técnicas e científicas
decorrentes do processo de
industrialização
com
as
transformações no trabalho em
diferentes regiões do mundo e
suas consequências no Brasil e
Mato Grosso.

(EF69AR04.1MT) Reconhecer
as formas de expressão
artística, a manifestação e
produção
das
Unidades
Temáticas Linguagens da Arte
Artes visuais Teatro Música
Dança Artes Integradas

COMENTÁRIO

OBJETO DE CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS E
PROCESSOS)
Princípios da Economia Solidária;
Princípios da Agroecologia;
Produtos Orgânicos;
Sustentabilidade

Esta habilidade diz respeito a
identificar, analisar e debater os
impactos socioambientais das
ações do homem nas esferas da
produção, circulação e consumo,
alertando para a necessidade
de se adotar um uso consciente
dos recursos. O aluno deve
também relacionar a produção
de
mercadorias
com
a
distribuição desigual de riquezas
para o consumo.
O
estudante
deverá Mundo do Trabalho;
compreender o processo de Cadeia produtiva de produção
industrialização e a divisão de
trabalho no sistema capitalista.

Reconhecer as formas de
expressão
artística,
a
manifestação e produção das
Linguagens, Artes, Artes visuais,
Teatro, Música, Dança, Artes
Integradas, com atenção para a
cultura e arte/local e regional
mato-grossense

Geometria;
Manifestações Culturais;
Elementos da linguagem;
Manifestações artísticas da
comunidade/região (danças,
artesanato, estilo dos artistas da
comunidade/região).

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
O docente deverá propor uma pesquisa sobre os impactos
ambientais existentes em seu município, no estado e no país.
Posteriormente, promoverá um debate nos moldes de júri
popular onde haverá uma defesa do modelo atual e outra
defendendo o modelo agroecológico.

O docente deverá propor uma pesquisa sobre a
transformação ocorrida no mundo com relação ao processo
de industrialização na evolução do sistema capitalista.
Debater através de Grupos de observação (GO) e Grupos
de verbalização (GV), a inclusão de áreas antes
consideradas improdutivas e que após inclusão se tornaram
potência econômica. Os estudantes deverão ler textos
complementares sobre o assunto. O GV irá discutir o texto
lido enquanto o GO observará as considerações, podendo
anotar as ideias esquecidas pelo GV. Posteriormente, os
estudantes dos dois grupos apresentarão as considerações
em outras turmas de Ensino Fundamental.
O Docente poderá propor um inventário da manifestação
cultural existente na localidade, no município, buscando
identificar a arte local e identificando-a com a global.
Pode-se pensar em atividades interdisciplinares envolvendo
todas as áreas do conhecimento: Roda de conversa;
Produção de desenhos e pinturas com diversos materiais e
superfícies variadas; Pesquisa em casa com familiares, na
biblioteca ou na internet sobre as manifestações artísticas da
comunidade; Intervenção artística; Sarau; Concurso de
Dança.
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QUADRO DE HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO DO ENSINO
MÉDIO
Como vimos, a Parte Diversificada no Ensino Médio deve ser trabalhada em todos os anos (1º ao 3º). No quadro abaixo podemos observar como as
habilidades se relacionam com os objetos de conhecimento. O código alfanumérico corresponde aos elementos que vimos no quadro anterior (etapa, ano,
componente curricular, número da habilidade). Sugerimos também, na quarta coluna, algumas possibilidades pedagógicas a serem trabalhadas no Ensino
Médio.

PARTE DIVERSIFICADA – ENSINO MÉDIO
1º ao 3º - AGROECOLOGIA
AGRICULTURA FAMILIAR
ECONOMIA SOLIDÁRIA
HABILIDADES

COMENTÁRIO

(EM13CNT101) Analisar e representar,
com ou sem o uso de dispositivos e de
aplicativos digitais específicos, as
transformações e conservações em
sistemas que envolvam quantidade de
matéria, de energia e de movimento para
realizar
previsões
sobre
seus
comportamentos em situações cotidianas e
em processos produtivos que priorizem o
desenvolvimento sustentável, o uso
consciente dos recursos naturais e a
preservação da vida em todas as suas
formas.

Espera-se que o estudante
possa analisar a lei da
termodinâmica e representar
as
transformações
e
conservações em sistemas de
matéria
e
energia,
relacionando
com
seu
cotidiano e uso consciente dos
recursos
naturais.
Esta
habilidade também está
relacionada com a habilidade
EM13CNT102.

OBJETO DE CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS E
PROCESSOS)
Manejo de recursos abióticos e
bióticos no manejo
agroecológico;
Manejo agroecológico da
saúde dos cultivos;
Processos de transição para
uma agricultura agroecológica;
Sustentabilidade de sistemas
agroalimentares;
Matéria e energia;
Transformações de energia;
Lei da Termodinâmica;
Desenvolvimento sustentável

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
Utilizar vídeo sobre as transformações de energia em um
simulador que mostra de forma prática a primeira Lei
da Termodinâmica, disponível em:
https://escoladigital.org.br/busca?facets_option_ids=[
39]
O simulador ilustra que a variação de energia interna
de um sistema é numericamente igual a diferença entre
o calor fornecido ao sistema e o trabalho realizado por
ele. No simulador é possível ligar um sistema que está
submetido a uma fonte de calor e, portanto, do
aquecimento do sistema, se tem uma descrição física
breve de cada etapa. O recurso pode fazer parte de
uma aula apresentada na forma de slides.
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1º ao 3º ano AGROECOLOGIA
AGRICULTURA FAMILIAR
ECONOMIA SOLIDÁRIA
HABILIDADES

COMENTÁRIO

(EM13CNT104) Avaliar potenciais
prejuízos de diferentes materiais e
produtos à saúde e ao ambiente,
considerando
sua
composição,
toxicidade e reatividade, como
também o nível de exposição a eles,
posicionando-se
criticamente
e
propondo soluções individuais e/ou
coletivas para o uso adequado desses
materiais e produtos.

Implica analisar o descarte e o uso
incorreto de diferentes tipos de resíduos,
suas
causas
e
consequências,
reconhecendo a importância de políticas
públicas para fiscalização e intervenção
nos tratamentos e destinos corretos.
Espera-se que o estudante possa analisar
o descarte e o uso incorreto de diferentes
tipos de resíduos, suas causas e
consequências,
reconhecendo
a
importância de políticas públicas para
fiscalização
e
intervenção
nos
tratamentos e destinos corretos
Através desta habilidade o estudante
precisa analisar e compreender a
ciclagem dos nutrientes, seus processos, os
fenômenos envolvidos bem como a
responsabilidade
do
homem
na
interferência destes processos

(EM13CNT105) Analisar a ciclagem
de elementos químicos no solo, na
água, na atmosfera e nos seres vivos
e interpretar os efeitos de fenômenos
naturais e da interferência humana
sobre esses ciclos, para promover
ações individuais e/ou coletivas que
minimizem consequências nocivas à
vida.

OBJETO DE CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS E
PROCESSOS)
Radioatividade;
Descarte e tratamento de
resíduos;
Agrotóxicos
Bioacumulação e
biomagnificação trófica;
Funções orgânicas;
Estrutura e propriedades dos
materiais; Controle biológico.

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
Como proposta pode-se desenvolver projeto
interdisciplinares entre a biologia, química, e a
área de Ciências Humanas, em particular com a
Geografia, a partir do levantamento de
evidências sobre problemas locais relacionados
ao descarte inadequado de diferentes materiais,
construindo colaborativamente propostas e
campanhas de preservação e intervenções
sustentáveis, divulgando-as com o uso de mídias e
redes sociais.

Ciclagem de nutrientes;
O professor pode propiciar uma discussão entre a
Ciclos biogeoquímicos;
turma através de um júri simulado abordando uma
Fenômenos naturais;
situação problema sobre o uso da água e ainda
Defensivos agrícolas
uma visita a uma estação de tratamento de água.
alternativos;
Material
de
consulta:
Camada de ozônio;
http://ifg.edu.br/attachments/article/10717/Pr
Equilíbrio químico;
oduto_2018_Ana_Paula_Mateus_Braga(.pdf510
Poluição do solo, do ar e da kb).pdf
água; Compostagem
O professor da área de CNT pode realizar uma
integração com a Matemática, através da
construção e leitura de gráficos em tabelas
relacionado a queima de combustível fósseis, ao
efeito estufa e aquecimento global. A partir dos
resultados os alunos em grupo podem propor
soluções para resolver estes problemas,
apresentando os dados para a escola e
comunidade.
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HABILIDADES

COMENTÁRIO

(EM13CNT106) Avaliar tecnologias e
possíveis soluções para as demandas
que envolvem a geração de
transporte, a distribuição e consumo
de energia elétrica, considerando a
disponibilidade de recursos, a
eficiência energética, a relação
custo/benefício, as características
geográficas
e
ambientais,
a
produção de resíduos e impactos
socioambientais em Mato Grosso.

Nesta habilidade o estudante
deve avaliar de que forma as
tecnologias podem melhorar a
vida
dos
habitantes,
especialmente com relação a
geração
de
transportes,
distribuição e consumo de
energia elétrica. Além disso o
estudante deve propor soluções
para mitigar os impactos
socioambientais
decorrentes
dessa produção.

HABILIDADE

OBJETO DE CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS E
PROCESSOS)
Relações entre matéria e
energia; Energia e movimento;
Transporte
e
Energia;
Aprimoramento de tecnologias
para obtenção de energia
elétrica; Gestão de resíduos e
compostagem.

COMENTÁRIO

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
Pesquisar diferentes formas de produção de energia e
quais os impactos ambientais decorrentes dessa, neste
momento pode-se buscar uma integração com o componente
de geografia. Pode-se ainda realizar uma aula
interdisciplinar utilizando a matemática para calcular a
eficiência energética dos aparelhos domésticos e consumo
de energia elétrica. Os estudantes podem assistir o vídeo
sobre
eficiência
energética:
<https://ieibrasil.org/2019/08/06/video-os-beneficios-daeficienciaenergetica/?gclid=CjwKCAjw4rf6BRAvEiwAn2Q76gUOub
MFpZobZV1XruyQtY-s9a36Wu2sgWMFalS_o9MOzyElwDLFBoC1D4QAvD_BwE>
Após o vídeo apresentar possíveis soluções para os
problemas energéticos locais.

OBJETO DE CONHECIMENTO (CONTÉUDO, CONCEITOS
E PROCESSOS)

(EM13CNT203) Avaliar e prever efeitos de Esta habilidade implica em fazer previsões dos Energia e matéria no ecossistema;
intervenções nos ecossistemas, nos seres vivos e no efeitos de intervenções nos ecossistemas e os Ondas eletromagnéticas;
corpo humano, interpretando os mecanismos de impactos para seres vivos, fortalecendo o Ciclos biogeoquímicos;
manutenção da vida com base nos ciclos da posicionamento crítico dos estudantes baseado Desenvolvimento sustentável;
matéria e nas transformações e transferências de na argumentação sustentada em dados reais.
Ecossistemas; Corpo humano;
energia.
Energia; Projetos experimentais em agroecologia
POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
Com a finalidade de minimizar problemas ambientais reais, os estudantes aplicarão conhecimentos de diferentes componentes de Ciências da Natureza como a troca
de calor, as reações químicas e desequilíbrio ambiental gerados por esses problemas. A integração com as Ciências Humanas evidencia-se na geografia, na avaliação
das consequências sociais, políticas e econômicas envolvidas nos impactos ambientais. O uso de simuladores pode ser útil para prever como diferentes variáveis
contribuem para problemas complexos, como o aquecimento global, o desmatamento e o efeito estufa. Os estudantes podem criar campanhas digitais através de
produções audiovisuais, para sensibilizar a comunidade para os problemas ambientais e suas consequências na qualidade de vida local. Referência:
http://www.consed.org.br/media/download/5d84eb6a2f407.pdf
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HABILIDADE

COMENTÁRIO

(EM13CNT206)
Justificar
a
importância da preservação e
conservação da biodiversidade,
considerando parâmetros qualitativos
e quantitativos, e avaliar os efeitos da
ação humana e das políticas
ambientais para a garantia da
sustentabilidade do planeta.

Através desta habilidade procura-se que os jovens
saibam justificar a importância da preservação da
biodiversidade e consigam resolver problemas
cotidianos da vida contemporânea.
A habilidade implica em desenvolver nos
estudantes o sentimento de pertencimento à
sociedade
como
agentes
atuantes
e
corresponsáveis na criação de projetos que
envolvem políticas ambientais de preservação e
conservação da biodiversidade e do meio
ambiente.

OBJETO DE CONHECIMENTO (CONTÉUDO, CONCEITOS E
PROCESSOS)
Manejo de recursos abióticos e bióticos no manejo agroecológico;
Manejo agroecológico da saúde dos cultivos;
Processos de transição para uma agricultura agroecológica;
Seres vivos;
Sustentabilidade de sistemas agroalimentares; Desenvolvimento
sustentável e solidário com enfoque territorial;
Refração;
Problemas ambientais mundiais e políticas ambientais para a
sustentabilidade;
Química ambiental;
Estequiometria

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
O professor pode propor que os alunos investiguem quais os principais problemas ambientais que afetam a região. Em grupos, os estudantes podem apresentar o
resultado em sala e discutir a questão. Em seguida, também podem apresentar propostas de políticas públicas para resolver/minimizar os problemas. As propostas
podem ser apresentadas na forma de conferência para toda a escola ou para algumas turmas.
Análises experimentais de padrões físico-químicos da água podem promover a integração dos componentes de Ciências da Natureza na elaboração de explicações
para os dados obtidos e na previsão de impactos ambientais relacionados à alteração das propriedades da água causadas pela poluição. Essas análises podem ser
realizadas com materiais de fácil acesso, como fontes de luz, balança e fitas para medir o pH.
OBJETO DE CONHECIMENTO
HABILIDADES
COMENTÁRIO
(CONTÉUDO, CONCEITOS E
POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
PROCESSOS)
(EM13CNT207) Identificar e analisar A habilidade implica em fazer Políticas Públicas e
Os estudantes podem criar um canal no Youtube, um podcast
vulnerabilidades vinculadas aos previsões dos efeitos de desenvolvimento rural;
ou um documentário com relatos e/ou entrevistas com jovens
desafios contemporâneos aos quais intervenções nos ecossistemas e Agricultura Familiar;
e adultos da escola que podem relatar os problemas que
as juventudes estão expostas, os impactos para seres vivos, Identidade;
enfrentam no cotidiano. Assim, podem estabelecer as
considerando as dimensões física, fortalecendo o posicionamento Cultura;
convergências e as diferenças entre as pessoas, verificando
psicoemocional e social, a fim de crítico dos estudantes baseado Gênero;
quais problemas elas enfrentam coletivamente e
desenvolver e divulgar ações de na argumentação
Etnia;
individualmente, e como superam esses problemas.
prevenção e de promoção da saúde
Sistema nervoso;
A temática pode ser abordada a partir de projetos e
e do bem-estar.
Saúde e meio ambiente;
trabalhos colaborativos, produzindo e divulgando
Economia Solidaria como
campanhas de conscientização, dessa forma, colaborando
estratégia de desenvolvimento com a formação integral dos estudantes e o reconhecimento
de seu papel social nos projetos de vida.
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HABILIDADES

COMENTÁRIO

(EM13CNT310) Investigar e analisar os
efeitos de programas de infraestrutura e
demais serviços básicos (saneamento, energia
elétrica,
transporte,
telecomunicações,
cobertura vacinal, atendimento primário à
saúde e produção de alimentos, entre outros)
e identificar necessidades locais e/ou
regionais em relação a esses serviços, a fim
de avaliar e/ou promover ações que
contribuam para a melhoria na qualidade de
vida e nas condições de saúde da população.

Implica discutir e analisar programas de
infraestrutura e serviços básicos, desenvolvendo
a noção de pertencimento ao meio em que vive,
favorecendo a promoção de ações que visem à
melhoria da qualidade de vida da população.
Com o desenvolvimento desta habilidade
espera-se que o estudante possa discutir e
analisar programas de infraestrutura e serviços
básicos, desenvolvendo a
noção de
pertencimento ao meio em que vive,
favorecendo a promoção de ações que visem à
melhoria da qualidade de vida da população.
Nessa habilidade o estudante deve refletir
sobre como os espaços de sua comunidade
estão relacionados com números, portanto, a
matemática se apresenta como uma
possibilidade de análise da moradia da
comunidade.

(EM13MAT201) Propor ações comunitárias,
como as voltadas aos locais de moradia dos
estudantes dentre outras, envolvendo cálculos
das medidas de área, de volume, de
capacidade ou de massa, adequados às
demandas das comunidades rurais.

OBJETO DE
CONHECIMENTO
(CONTÉUDO,
CONCEITOS E
PROCESSOS)
Meio ambiente e saúde;
Políticas públicas;
Segurança alimentar
Cooperativismo rural

Agroecologia; Horta e
Quintais Produtivos;
Compostagem;
Construções tradicionais
rurais;
Etnomatemática

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
Como proposta o professor pode
desenvolver
com
os
estudantes
campanhas locais, a respeito de
problemas locais, com ou sem o uso de
tecnologias digitais.

Podem ser feitos levantamentos das
hortas da comunidade, buscando quais
são as plantas presentes nesses quintais,
quais são as propriedades dessas
plantas e como é feito o plantio. Ao
final, podem ser feitos cálculos sobre o
número de plantas dos quintais. Esses
dados podem ser sistematizados em
tabelas.
O professor pode propor que os
estudantes verifiquem a arquitetura das
casas da comunidade, analisando como
as construções tradicionais rurais são
feitas, fazendo medições dos telhados e
terrenos.
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HABILIDADES
(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar
evidências e compor argumentos relativos a
processos políticos, econômicos, sociais,
ambientais, culturais e epistemológicos, com
base na sistematização de dados e
informações de natureza qualitativa e
quantitativa (expressões artísticas, textos
filosóficos e sociológicos,
Documentos históricos, gráficos, mapas,
tabelas etc.) para o enfrentamento de
situações-problemas a partir de uma
perspectiva cientifica

OBJETO DE CONHECIMENTO (CONTÉUDO, CONCEITOS
E PROCESSOS)
O estudante deve desenvolver a argumentação com Projetos de pesquisa; Relatório; Artigo científico;
base em dados reais da realidade do estado e do Argumentação Elaborar hipóteses e projetos através de
Brasil, criando soluções para os possíveis problemas métodos científicos. Agricultura familiar; Desmatamento;
enfrentados a nível local e global.
Preservação; Comunicação e argumentação com base em
conhecimentos científicos; Imagens obtidas por
sensoriamento remoto; Fake news
COMENTÁRIO

(EM13CHS104) Analisar objetos da cultura Esta habilidade propõe que o estudante valorize os
material e imaterial como suporte de conhecimentos ancestrais dos diferentes povos em
conhecimentos, valores, crenças e práticas que consoante com os conhecimentos da sua comunidade.
singularizam diferentes sociedades inseridas
no tempo e no espaço, salvaguardo os
conhecimentos tradicionais dos povos do
Campo e Quilombola em Mato Grosso.
Comparar e avaliar a ocupação do espaço, a
(EM13CHS203) Contrapor os diversos delimitação de fronteiras e o papel dos agentes
significados de território, fronteiras e vazio responsáveis pelas transformações. Os atores sociais, na
(espacial, temporal e cultural) em diferentes cidade, no campo, nas zonas limítrofes, no interior de
sociedades, contextualizando e relativizando uma cidade, região, Estado ou mesmo entre Estados,
visões dualistas como civilização/barbárie, produzem diferentes territorialidades que envolvem
nomadismo/sedentarismo e cidade/campo, variados níveis de negociação e conflito, igualdade e
entre outras.
desigualdade, inclusão e exclusão. Dada essa
complexidade de relações, é prioritário levar em conta
o raciocínio geográfico e estratégico, bem como o
significado da história e da política na produção do
espaço.

Etnoconhecimento – Saber local; Plantas medicinais; Uso
social da biodiversidade; Práticas simbólicas ancestrais;
Patrimônio material e imaterial; Cultura e ideologia

Movimentos sociais; Soberania e Segurança alimentar;
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HABILIDADES

COMENTÁRIO

(EM13CHS205)
Analisar a produção
de
diferentes
territorialidades em
suas
dimensões
culturais, econômicas,
ambientais, políticas
e sociais, no Brasil e
no
mundo
contemporâneo, com
destaque para as
culturas juvenis.

Comparar e avaliar a ocupação do espaço, a delimitação de fronteiras e o papel dos agentes responsáveis
pelas transformações. Os atores sociais, na cidade, no campo, nas zonas limítrofes, no interior de uma cidade,
região, Estado ou mesmo entre Estados, produzem diferentes territorialidades que envolvem variados níveis de
negociação e conflito, igualdade e desigualdade, inclusão e exclusão. Dada essa complexidade de relações, é
prioritário levar em conta o raciocínio geográfico e estratégico, bem como o significado da história e da política
na produção do espaço
Essa habilidade propicia reconhecer e analisar a produção de territorialidades urbanas e rurais, levando em
consideração diferentes identidades juvenis; também possibilita analisar as relações entre composição etária
da população e capacidade produtiva; outro ponto importante, é que essa habilidade dá a oportunidade ao
estudante de compreender a relação entre cultura juvenil e os movimentos de contestação ao longo da história
humana. Assim, essa habilidade contempla a Competência Geral 6 (valorização da diversidade de saberes e
vivências culturais que possibilitem ao estudante entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao Projeto de Vida, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade). Vejamos como cada componente da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
podem contribuir: A Geografia contribui ao abordar as transformações socioespaciais, focando nas
territorialidades em disputa, no urbano e no rural, frente ao acesso a serviços, trabalho, lazer, ao tratar do
desenvolvimento de formas de solidariedade e a elaboração de normas e códigos de conduta de grupos
identitários, minoritários ou excluídos, frente às normas e valores hegemônicos. A História contribui no
desenvolvimento dessa habilidade ao abordar o papel dos grupos de jovens junto aos movimentos de
vanguarda musical, literária e política. A Filosofia contribui através do estudo da ética e da conduta moral,
analisando a complexidade e fragilidade da dualidade bem e mal.
Disponível em: https://institutoreuna.org.br/projeto/base-comentada-para-o-ensino-medio/

OBJETO DE CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS E
PROCESSOS)
Território; Territorialidade;
A juventude após Segunda Guerra
Mundial, os movimentos estudantis da
década de 1960 e movimento dos “carapintadas”;
As práticas juvenis e o avanço tecnológico;
Renovação cultural, ética, valores e cultura
juvenil;
Transição
demográfica,
população
economicamente ativa e ocupação das
áreas urbanas;
Territorialidades juvenis: centralidades e
periferização no urbano e no rural, em
distintas escalas de análise;
Tecnologias da informação e comunicação
e a atuação da juventude em movimentos
sociais.
Disponível em:
https://institutoreuna.org.br/projeto/bas
e-comentada-para-o-ensino-medio/

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
Mapeamento Participativo /Cartografia Social: O docente poderá propor a formação de grupos por comunidade próxima. Para esta atividade os estudantes deverão
ter um caderno de campo com objetivo de realizarem observação da paisagem, das relações sociais da dinâmica do espaço identificando os símbolos e signos
representativos para a comunidade. Os estudantes devem realizar entrevistas estruturadas com as pessoas que moram na comunidade assim como os representantes
de sindicatos, associações, organizações sociais, cooperativas, com a finalidade de observar as diferentes visões sobre o mesmo espaço/território. Posteriormente, o
professor organizará oficinas com os estudantes para a construção de um mapa da comunidade onde a escola está situada e seu entorno. A partir das informações
e dados coletados, o papel do professor é de provocador devendo elaborar perguntas relacionadas ao desenvolvimento da atividade que serviram de guia.
Organizar previamente todo material a ser utilizado com escala precisa. Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para a construção do mapa e neste
momento indicaremos a Cartografia efêmera que é um método totalmente básico de elaboração de mapas e consiste em desenhá-lo no chão. Os participantes utilizam
matérias-primas como gravetos, folhas e pequenas pedras para reproduzir a paisagem física e cultural. Após a realização desta atividade, o professor poderá
organizar a mesma atividade convidando a comunidade local para participar proporcionando desta forma a possibilidade de os estudantes compreenderem e
analisarem a visão do todo a partir do território e suas territorialidades. Pois “utiliza o mapa como centro de motivação, reflexão e redescobrimento do território num
processo de consciência relacional, convidando os habitantes de um determinado território a falar sobre si mesmo e suas territorialidades” (COSTA, 2010, pg. 13).
Posterior a esta ação, os estudantes poderão elaborar um documento para ser apresentado as autoridades locais. Áreas do conhecimento que podem participar
dessas atividades: área de linguagens (componentes artes e língua portuguesa), área da matemática, área das ciências da natureza (componente biologia).
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HABILIDADES
(EM13CHS301)
Problematizar
hábitos e práticas individuais e
coletivos
de
produção,
reaproveitamento e descarte de
resíduos em metrópoles, áreas
urbanas e rurais, e comunidades
com
diferentes
características
socioeconômicas, e elaborar e/ou
selecionar propostas de ação que
promovam
a
sustentabilidade
socioambiental, o combate à
poluição sistêmica e o consumo
responsável.

COMENTÁRIO

OBJETO DE CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS E
PROCESSOS)

Analisar
os
paradigmas
que Produção à socioeconômica solidária;
conformam o pensamento e os saberes Gestão de resíduos sólidos;
de diferentes sociedades e povos, Compostagem; Segurança alimentar;
levando em consideração suas formas
de apropriação da natureza,
extração,
transformação
e
comercialização de recursos naturais,
suas formas de organização social e
política, as relações de trabalho, os
significados da produção de sua
cultura material e imaterial e suas
linguagens

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
A escola pode realizar um projeto a
respeito do consumo consciente. Após
aprofundar
conceitos
sobre
sustentabilidade, os estudantes poderão
tirar fotos do espaço escolar após as aulas,
mostrando se há lixo nas salas de aula e
nos banheiros, problematizando os hábitos
individuais e coletivos. Ao final, o professor
poderá fazer um varal expositivo com
essas imagens com o intuito de mostrar à
comunidade escolar o que tem sido
produzido de lixo na escola, estimulando o
consumo responsável.

HABILIDADE

COMENTÁRIO

(EM13CHS302) Analisar e avaliar
criticamente os impactos econômicos e
socioambientais de cadeias produtivas
ligadas à exploração de recursos naturais
e às atividades agropecuárias em
diferentes ambientes e escalas de análise,
considerando o modo de vida das
populações locais – entre elas as
indígenas,
quilombolas
e
demais
comunidades tradicionais –, suas práticas
agroextrativistas e o compromisso com a
sustentabilidade.

Analisar os paradigmas que conformam o pensamento e os saberes de diferentes sociedades e povos, levando em
consideração suas formas de apropriação da natureza, extração, transformação e comercialização de recursos naturais,
suas formas de organização social e política, as relações de trabalho, os significados da produção de sua cultura
material e imaterial e suas linguagens
Essa habilidade possibilita identificar e compreender os mais variados tipos de impactos ambientais e econômicos
ocasionados pelas atividades agropecuárias em diferentes países. Também permite reconhecer e analisar as mudanças
socioespaciais em situações extrativistas, bem como os impactos ambientais gerados em diferentes lugares do mundo.
Possibilita a apresentação das práticas agroextrativistas das comunidades quilombolas, indígenas e demais
comunidades tradicionais;
Vejamos como cada componente da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas podem contribuir: Geografia ao
abordar as cadeias produtivas do petróleo e dos minérios, considerando os impactos socioambientais, a dinâmica do
comércio global e os fluxos de produção e consumo. A Filosofia ao facilitar o entendimento das relações entre homem
e natureza a partir de conceitos sobre modos de vida, consumo, cultura e produção.
A História ao abordar a constituição de redes assimétricas de interdependência entre as economias capitalistas. A
Sociologia ao abordar modos de vida, hábitos culturais e o uso de recursos naturais pelas populações locais e
comunidades tradicionais em diferentes lugares do mundo. Disponível em: https://institutoreuna.org.br/projeto/basecomentada-para-o-ensino-medio/
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(EM13CHS302) Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas
ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de
análise, considerando o modo de vida das populações locais – entre elas as indígenas, quilombolas e demais
comunidades tradicionais –, suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade.
Cooperação; Agroindústria familiar; Impactos ambientais gerados pelas atividades agropecuárias e extrativas em
diferentes países, como desmatamento, assoreamento, queimadas, erosão, poluição do ar, do solo, das águas e
redução da biodiversidade; Cadeia produtiva do petróleo e dos minérios; Setores econômicos, estrutura produtiva
OBJETO DE CONHECIMENTO e questões socioambientais; Pesquisa científica e tecnológica e a conservação ambiental: unidades de conservação,
estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio da vida silvestre; Modo de vida,
(CONTÉUDO, CONCEITOS E hábitos culturais e o uso de recursos naturais pelas populações locais e comunidades tradicionais em diferentes
PROCESSOS)
lugares e tempos; Implicações do extrativismo nos usos das florestas pelas indústrias cosméticas e farmacêuticas, em
pesquisas no campo da genética e na formação de bancos de sementes; apresentar.
https://institutoreuna.org.br/projeto/base-comentada-para-o-ensino-medio/
Sociobiodiversidade; Território; Territorialidade; Cadeias produtivas local, regional, nacional e mundial.

HABILIDADE

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
É possível realizar um fórum para debater sobre as questões ambientais e os impactos gerados pelas atividades agropecuárias e extrativas. É interessante
promover um espaço de reflexão para que o estudante se posicione criticamente e desenvolva atitudes colaborativas e práticas solidárias para analisar
as relações e implicações territoriais da cadeia produtiva do petróleo (ou do minério de ferro, cobre, nióbio etc.). O debate permite que o estudante
promova a Competência Geral 7, que prevê a argumentação com base em fatos, dados e informações. O debate pode ser promovido em parceria com
a área de Linguagens para ampliar a capacidade de argumentação dos estudantes. Além disso, é possível promover a reflexão, a partir de gráficos e
mapas que apresentem dados e informações, sobre os impactos ambientais causados pelos setores primários da economia mundial. Nesse sentido, é
primordial que, anteriormente a realização do fórum de debates, seja propiciado ao estudante um momento de pesquisa/estudo sobre o assunto que
será discutido no fórum. https://institutoreuna.org.br/projeto/base-comentada-para-o-ensino-medio/
O docente deverá selecionar diferentes textos que tratem sobre a questão dos impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à
exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise. A primeira atividade é chamada de Roda
Viva. Folhas impressas serão distribuídas para os estudantes com perguntas referentes às atividades econômicas e sociais desenvolvidas nas propriedades
deles, da comunidade local e do município. Em seguida, o professor pode organizar a sala em duplas, de modo que um entreviste o outro. Terminada a
tarefa, cada estudante apresenta sua dupla construindo um texto oral. Solicite aos grupos que observem os pontos em comum que apareceram na
entrevista. Ao final das apresentações, o professor pode solicitar aos estudantes que citem os pontos comum e anote-os em uma folha grande fixada em
um local visível. Depois pergunte: Como podemos explicar as coincidências existentes? Este é o momento em que refletiremos sobre o modo de vida das
populações locais. É fundamental ressaltar que fazemos parte de uma sociedade que o agir local reflete no global e vice-versa. Para levantar o
conhecimento sobre a questão em pauta, depois de organizar a sala em pequenos grupos, escreva a palavra SUTENTABILIDADE no quadro e proponha
que os estudantes discutam e escrevam, em 10 minutos o que entendem por sustentabilidade. Em seguida, distribua uma folha com os verbetes
Sustentabilidade e Agroecologia e ou Sustentabilidade e Agricultura Familiar e ou Sustentabilidade e Economia Solidaria, pedindo que verifiquem em
que medida a resposta do grupo está contemplada nos verbetes. Ao final de vinte minutos, cada grupo apresentará um cartaz com a sistematização da
discussão. Realize juntamente com a turma uma reflexão sobre cada cartaz apresentado e solicite a eles respondam às questões:
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“Vocês já observaram como as palavras: Sustentabilidade e Agroecologia e ou sustentabilidade e Agricultura Familiar e ou Sustentabilidade e Economia
Solidaria estão sendo usadas pelos meios de comunicação, por políticos e por pessoas comuns? Na sua opinião, por que isso ocorre? Nesta atividade é
importante para demonstrar aos estudantes a necessidade de ficaram atentos às palavras que nos cercam, tomando–as não como simples palavras, mas
como conceitos que necessitam ser pensados em seu sentido mais amplos, para que possamos entendê-los e buscar condições para exercê-los. Finalize
enfatizando a importância do desenvolvimento da capacidade de análise.
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/6343/a-importancia-da-sustentabilidade
Painel: Proponha para o grupo a seguinte reflexão: Considerando a discussão anterior e pensando na realidade da nossa sociedade, o que é preciso
para um desenvolvimento sustentável a partir dos princípios da agroecologia, economia solidaria por meio da agricultura familiar? Por quê? Cada
estudante responde em poucas palavras, em folha sulfite que será fixava na parede, compondo um painel. Em seguida, todos deverão circular pela sala
e ler as respostas, verificando os tópicos que mais aparecem no conjunto. Retome os objetivos propostos, enfatizando a importância do debate, da troca
de ideias, do respeito à opinião dos sujeitos como um instrumento para ampliar a visão de mundo, o conhecimento sobre as diferentes formas para o
desenvolvimento local voltado para a sustentabilidade. Convide o grupo a pensar sobre como são as atividades desenvolvidas no local, se estas contribuem
para a sustentabilidade local, para a preservação dos bens materiais e imateriais e para a qualidade de vida. Solicite aos estudantes que organizem
em grupos e atribua a cada um a responsabilidade de realizar um levantamento das ações voltadas para a sustentabilidade. Em seguida os grupos
apresentam resultados das discussões. É possível elaborar, a partir das reflexões, um projeto de intervenção interdisciplinar que será apresentado para
a comunidade local em forma de seminário organizado pelos estudantes do Ensino Médio.

HABILIDADE

COMENTÁRIO

(EM13CHS304) Analisar os impactos
socioambientais decorrentes de práticas
de instituições governamentais, de
empresas e de indivíduos, discutindo as
origens dessas práticas, e selecionar
aquelas que respeitem e promovam a
consciência e a ética socioambiental e o
consumo responsável.

Analisar os paradigmas que conformam o
pensamento e os saberes de diferentes sociedades e
povos, levando em consideração suas formas de
apropriação da natureza, extração, transformação
e comercialização de recursos naturais, suas formas
de organização social e política, as relações de
trabalho, os significados da produção de sua cultura
material e imaterial e suas linguagens

OBJETO DE CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS E
PROCESSOS)

POSSIBILIDADES
PEDAGÓGICAS

Legislação ambiental e certificação
de
produtos
agroecológicos;
Políticas públicas; Gêneros textuais;
Novas tecnologias; Linguagem
verbal e não-verbal; Oralidade e
escrita; Recursos argumentativos;
Finanças e trocas solidárias

O
Professor
poderá
desenvolver
um
projeto
interdisciplinar envolvendo as
áreas de Ciências Humanas
Sociais Aplicadas, Ciências da
Natureza e Suas Tecnologias e
Matemática.
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HABILIDADE

COMENTÁRIO

(EM13CHS401) Identificar e
analisar as relações entre
sujeitos, grupos, classes sociais
e sociedades com culturas
distintas
diante
das
transformações
técnicas,
tecnológicas e informacionais
e das novas formas de
trabalho ao longo do tempo,
em
diferentes
espaços
(urbanos e rurais) e contextos.

Compreender o significado
de trabalho em diferentes
sociedades,
suas
especificidades
e
os
processos de estratificação
social presididos por uma
maior
ou
menor
desigualdade econômicosocial
e
participação
política

(EM13CHS402) Analisar e
comparar indicadores de
emprego, trabalho e renda
em
diferentes
espaços,
escalas e tempos, associandoos
a
processos
de
estratificação e desigualdade
socioeconômica.

Compreender o significado
de trabalho em diferentes
sociedades,
suas
especificidades
e
os
processos de estratificação
social presididos por uma
maior
ou
menor
desigualdade econômicosocial
e
participação
política.

OBJETO DE CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS E
PROCESSOS)
Classes sociais;
Movimento sociais; Modelos
científicos em diferentes épocas
no Estado de Mato Grosso;
Fluxos populacionais; Processos
de estratificação e
desigualdade econômica na
cidade e no campo; Impasses
ético-políticos; Biopoder;
Exploração do trabalho;
Comercialização de produtos da
agricultura familiar e
cooperativismo;
Políticas Públicas e
desenvolvimento rural;
Sustentabilidade
Concepções de trabalho;
Formas de trabalho em Mato
Grosso;
Economia de Mato Grosso;
Capitalismo;
Cooperativismo;
Classes sociais

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
O professor pode trabalhar com diferentes gráficos que
podem ser encontrados no site do IBGE a fim de
comparar índices econômicos de diferentes regiões do
Brasil. Ao final, pode propor que os estudantes
produzam gráficos relacionados às questões
enfrentadas por sua comunidade (desemprego, renda,
economia etc.).
Os estudantes podem construir formulários para serem
preenchidos pelo conjunto da escola com o objetivo de
identificar com o que os seus pais dos estudantes
trabalham, onde vivem, quais são as características
desses lugares. Com essas informações, o professor pode
mediar uma discussão crítica a respeito do trabalho no
campo e mercado de trabalho.
O professor pode criar uma dinâmica dividindo os
estudantes em dois grupos: um deve vender a sua força
de trabalho e outro será o dono dos meios de produção.
Assim, pode-se discutir as diferenças entre classes
sociais.
Podem ser desenvolvidas atividades envolvendo as
diferentes formas de trabalho em Mato Grosso. A partir
do levantamento dessas formas, poderão ser
apresentados gráficos com os dados.
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HABILIDADE

COMENTÁRIO

OBJETO DE CONHECIMENTO (CONTÉUDO,
CONCEITOS E PROCESSOS)

(EM13CHS403) Caracterizar e
analisar processos próprios da
contemporaneidade, com ênfase
nas transformações tecnológicas
e das relações sociais e de
trabalho, para propor ações que
visem à superação de situações
de opressão e violação dos
Direitos Humanos.

Essa habilidade contribui com a compreensão do significado de
trabalho em diferentes sociedades, suas especificidades e os
processos de estratificação social.
Essa habilidade implica entender o processo dos fluxos
migratórios internacionais e nacionais, bem como reconhecer as
relações entre trabalho, emprego e transformações tecnológicas.
Conhecer os Direitos Humanos para apontar violações de direitos
e ser capaz de pensar e propor ações que propiciam a superação
desses casos de desrespeito de direitos. Desta forma, ao trabalhar
essa habilidade, o estudante desenvolverá também a
Competência Geral 1 de Conhecimento (Conhecer e explicar a
realidade para adquirir consciência sobre o momento atual para
poder planejar projetos de vida solidários e atentos aos Direitos
Humanos). A habilidade também está relacionada com a
Competência Geral 10 (Responsabilidade e Cidadania para uma
tomada de decisão de forma consciente, colaborativa e
responsável). O estudante deverá compreender o contexto da
situação histórica e social de exclusão social e de pobreza em seus
diferentes contextos; identificar a existência diferentes modelos
de economia; entender as diversas formas de organização de
cooperativas e associações.

Trabalho como Princípio Educativo;
Política Econômica;
Tecnologia social aplicada;
Justiça socioespacial;
Direitos Humanos: conjunto de direitos atribuídos ao ser
humano independentemente das diferenças e desigualdades
sociais e territoriais;
Violações aos Direitos do Trabalho no Brasil e no mundo
(como trabalho escravo, trabalho infantil, assédio moral e
sexual, discriminação de gênero, raça e portadores de
deficiência no local de trabalho, tráfico humano, entre
outros);
Globalização (a produção de riquezas e pobreza,
desigualdades socioeconômicas, os direitos trabalhistas na
lógica dos países pobres e ricos;
Precarização do trabalho no mundo globalizado neoliberal
(vínculos informais de trabalho, direitos trabalhistas,
tratamento degradante, terceirização, empreendedorismo,
multifuncionalidade e trabalho domiciliar.
Disponível em: https://institutoreuna.org.br/projeto/basecomentada-para-o-ensino-medio/

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
Pode ser pensado um projeto interdisciplinar entre os componentes de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas que possibilite a investigação da forma de produção,
comercialização, distribuição e consumo de alguns produtos de grandes corporações tecnológicas, bem como de alguns produtores da comunidade, propiciando traçar
um paralelo entre a produção realizada pelas grandes corporações e um pequeno produtor. Esse projeto pode ser feito a partir da escolha de uma rede de
corporações mundiais para refletir sobre os impactos territoriais, sociais, econômicos, políticos, éticos e históricos e verificar se esses impactos ocorrem da mesma forma
com os pequenos produtores (agricultura familiar). Disponível em:
https://institutoreuna.org.br/projeto/base-comentada-para-o-ensino-medio/
O professor deverá orientar a elaboração de um projeto em grupo com o objetivo de caracterizar e analisar os processos próprios da contemporaneidade enfatizando
as transformações tecnológicas e das relações sociais de trabalho. No desenvolvimento do projeto devem estabelecer as tarefas a serem desenvolvidas em cada
etapa, confiar funções e responsabilidades e deliberar critérios para avaliação dos resultados. O resultado poderá ser apresentado em Seminário junto à comunidade
para um diálogo sobre o assunto e coletando a proposta dos participantes do seminário para posteriormente elaborar uma proposta de intervenção junto à Câmara
dos Vereadores do município, buscando solução inclusive para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade
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OBJETO DE CONHECIMENTO
(CONTÉUDO, CONCEITOS E
PROCESSOS)
Sucessão familiar no campo;
Empreendedorismo rural;
Inovações tecnológicas na
agricultura familiar;
Trabalho e juventude em Mato
Grosso;
Tecnologia e juventude em Mato
Grosso;
Formas de trabalho
contemporâneas;

HABILIDADE

COMENTÁRIO

(EM13CHS404) Identificar e
discutir os múltiplos aspectos do
trabalho
em
diferentes
circunstâncias e contextos históricos
e/ou geográficos e seus efeitos
sobre as gerações, em especial, os
jovens e as gerações futuras,
levando em consideração, na
atualidade, as transformações
técnicas,
tecnológicas
e
informacionais.

Compreender o significado de
trabalho
em
diferentes
sociedades,
suas
especificidades e os processos
de
estratificação
social
presididos por uma maior ou
menor
desigualdade
econômico-social e participação
política.

(EM13LGG304) Mapear e criar,
por meio de práticas de
linguagem, possibilidades de
atuação social, política, artística e
cultural para enfrentar desafios
contemporâneos, discutindo seus
princípios e objetivos de maneira
crítica, criativa, solidária e ética, a
partir de escolhas fundamentadas
em interesses pessoais e coletivo

Nesta habilidade o estudante Recursos discursivos e linguísticos;
deve desenvolver práticas Texto dissertativo-argumentativo
artísticas que desenvolvem a
consciência crítica, levando em
consideração a realidade dos
estudantes.

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS
Os estudantes poderão desenvolver um
empreendimento solidário considerando o
que produzia na/pela comunidade.
Podem ser feitas linhas do tempo com as
famílias das comunidades mostrando como o
conhecimento é passado de geração em
geração.

Como possibilidades pedagógicas podem
ser feitos debates e júri a respeito de temas
atuais que desenvolvam a criticidade e a
cidadania.
Podem também ser feitos teatros, danças e
saraus para promover a expressão artísticas
dos estudantes.
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SUGESTÕES
Com alimentos sadios
Casa boa pra morar
Animais pelo terreiro
Escola pra estudar
Eu vou dizer pra você
Se São Paulo quiser me vê
Só se ele vier pra cá.
(...)
Temos uma terra rica
Que além do Milho e Feijão
Produz Mandioca e Melancia
Cebola, Coentro e Pimentão
Tudo que se planta nasce
Cenoura, Batata e Alface
Pinha, Caju e Melão.
(...)
A partir da nossa casa
Vamos fazer nossa parte
Sendo assim colaboramos
Pra não haver um desastre
A natureza agradece
Alertar que desconhece
Isso também é uma arte.
AGROECOLOGIA E MEIO AMBIENTE - Josué Moreno
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A seguir, elencamos alguns filmes e documentários que podem ser utilizados nas atividades
escolares. Esse material pode ser trabalhado por diferentes áreas do conhecimento, mas, vale
lembrar, que as sugestões devem ser adaptadas ao contexto de cada escola do campo, portanto,
não deve ser um pretexto para o ensino dos objetos de conhecimento.
Esse material deve ser utilizado como instrumento de desenvolvimento da subjetividade e da
construção do sujeito. Os poemas, romances, contos, músicas, filmes e pinturas estão recheados de
vozes e de significado, que auxiliarão, pedagogicamente, os professores e oferecerão aos estudantes
mais ferramentas para a expansão do saber. Precisamos explorá-los extraindo os possíveis sentidos
de cada um deles, buscando como se relacionam com a história e a realidade da comunidade.
Muitas vezes utilizamos um filme em sala de aula sem explorar todas as possiblidades
interpretativas desse filme, ou seja, exibimos um filme sem propósito pedagógico. A arte, e
especialmente o cinema, pode estimular o estudante a ampliar sua visão de mundo. Conforme Prado:
O cinema, como proposta educativa, pode trazer vários benefícios para os educandos,
quanto para o professor em seu desenvolvimento profissional. Podemos destacar
alguns destes benefícios, tais como: aproximar os conteúdos escolares do aluno por ser
um recurso lúdico dando-lhe uma visão mais ampla de mundo; desenvolver a
imaginação; abrir espaço para debates e comparações com o que foi dito em aula;
facilitar a compreensão de temáticas que por vezes podem ser bastante complicadas
de se trabalhar em sala de aula. Sem dúvida, o cinema ajudará o educador no seu
modo de organização do ensino, de mediar o conhecimento e a aprendizagem.
(PRADO, 2010, p. 2)
O cinema pode ser um importante instrumento utilizado em sala de aula, mas deve ser
trabalhado como recurso didático que possibilite a emancipação do estudante. Os filmes possuem
vertentes, lados e posições. Nosso aluno deve desvendar essas vozes presentes na produção
audiovisual. O filme não é apenas um momento de diversão, mas de potencialização da sensibilidade
e da visão crítica do estudante.
Como estamos trabalhando com jovens é fundamental abordar na sala de aula recursos que
vão além do quadro. Nossos jovens do campo e da cidade estão em contato contínuo com a
tecnologia, principalmente através das redes sociais. De acordo com Neri, Santana e Mendes (2012)
o cinema é "uma arte capaz de fomentar aprendizagens de forma inovadora em sala de aula,
configurando-se um arcabouço de aprendizagens para os jovens, visto que estes são intimamente
influenciados pelos meios de comunicação" (p.4). É importante incorporar as novas tecnologias em
nossas aulas, pois elas fazem parte da nossa sociedade. Os filmes podem servir de fonte de
conhecimento quando articulados com os caminhos trilhados pelo professor em sala de aula.
Esperamos que a lista de filmes abaixo possa contribuir com o trabalho pedagógico a fim de
ampliar a visão de mundo dos nossos estudantes. A exibição de filmes deve estar relacionada a uma
sequência didática que se norteia a partir de metodologias ativas.
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LISTA DE FILMES E DOCUMENTÁRIOS
O menino que descobriu o vento
William Kamkwamba (Maxwell Simba) é um garoto de 13 anos que
não aguenta mais ver sua família e seus amigos passarem por
dificuldades. Uma forte seca toma conta da região do Malawi em que
ele mora e, com isso, nenhuma plantação consegue se desenvolver.
Para Kamkwamb, ir para a escola é a grande oportunidade de mudar
de vida e ajudar os seus pais. Porém, como a família não consegue
vender a plantação, faltam recursos para pagar a mensalidade. É aí
que ele decide aprender sozinho. Em uma pequena biblioteca local,
Kamkwamb aprende sobre engenharia e energia eólica. Na cara e na
coragem, ele constrói um sistema de moinho e de bombeamento de
água que transforma a vida dos moradores de sua aldeia. A história
do jovem africano ganhou o mundo por meio de um livro
autobiográfico lançado em 2009. Dez anos depois, a narrativa
inspirou o filme original da Netflix O menino que descobriu o vento,
dirigido pelo britânico Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão), que
interpreta o pai de Kamkwamb no longa.
Disponível em:
https://www.huffpostbrasil.com/entry/netflix-o-menino-quedescobriu-ovento_br_5c882330e4b038892f485674/ Acesso em
19/03/2020

Caminho dos gigantes
Uma busca poética pela razão e o propósito da vida. Em uma
floresta de árvores gigantes, Oquirá, uma menina indígena de
seis anos, vai desafiar seu destino e entender o ciclo da vida. O
filme explora as forças da natureza e a nossa conexão com a
terra e seus elementos.
Disponível em: http://ecofalante.org.br/filme/caminho-dosgigantes/ Acesso em 19/03/2020
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Você sabe (mesmo) de onde vêm os alimentos que você consome?
A não ser que você plante absolutamente todos os alimentos que
consome em seu dia a dia, é preciso ter em mente que tudo o que você
coloca em seu prato precisou passar por um longo processo antes de
chegar à sua mesa. Como consumidores, raramente paramos para
pensar na origem dos nossos alimentos. Nós não sabemos exatamente
de onde vem nossa comida, nossa água; e sabemos muito menos para
onde vai isso tudo. Os alimentos estão a alguns quarteirões de
distância: na feira, no mercado, no açougue. E nosso lixo é descartado
em uma distância mais curta ainda: damos alguns passos até a lixeira
do prédio ou colocamos os sacos na calçada, e todo aquele lixo some
da nossa vida “magicamente”; mas nós não nos sentimos mal por isso,
afinal, nós separamos corretamente os materiais recicláveis para a
coleta seletiva. O mundo moderno vem “facilitando” tanto nossa vida,
que quando paramos para pensar, percebemos que conhecemos
pouco (ou quase nada) sobre os processos que envolvem nossa vida
cotidiana. A série documental Rotten, da Netflix, foi produzida com o
objetivo de nos mostrar os detalhes dos processos da produção dos
alimentos que consumimos diariamente. E o spoiler que podemos dar é
que as notícias não são nada boas.
Disponível em: http://inovasocial.com.br/inovasocial-indica/rottennetflix/ acesso em 19/03/2020

Ser tão velho cerrado
O documentário de André D’Elia, Ser Tão Velho Cerrado, que acaba de
estrear faz um painel das lutas para preservação do Cerrado brasileiro,
em especial da região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
Intercalando depoimentos de ambientalistas, professores, cientistas e
moradores da região com representantes ruralistas e da mineração, o
filme apresenta a importância da biodiversidade e a luta travada para
a preservação da região em virtude da devastação ocorrida com a
chegada da monocultura da soja e a exploração mineral naquela área.
Com roteiro do diretor em parceria com Júlia Saleh, o filme conta ainda
com a participação dos atores Juliano Cazarré e Valéria Pontes, que
fazem a ligação dos depoimentos e evidenciam as contradições das
falas dos empresários e ruralistas.
Disponível em: http://favodomellone.com.br/ser-tao-velho-cerradodocumentario-defende-a-regiao-central-do-pais/
Acesso
em
19/03/2020
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Amanhã chegou
O Documentário “Amanhã Chegou”, filmado em HD, com 80 minutos de
duração, fará seus espectadores reverem conceitos equivocados a
muito arraigados no imaginário popular. Depoimentos de estrangeiros,
donas de casa, transeuntes e crianças de outras regiões do país,
apresentando a visão do leigo sobre a região amazônica. Este
documentário tem o propósito de estreitar a conexão do que
consumimos em nosso dia a dia com as cadeias de produção que
utilizam elementos da diversidade da Amazônia como matéria-prima.
“Amanhã Chegou” aborda como as escolhas da sociedade moderna
podem contribuir para que sejam fomentadas soluções práticas e
sustentáveis para o seu dia a dia.
Disponível
em:
https://ciclovivo.com.br/fiqueligado/eventos/documentario-amanha-chegou-lancamento/
Acesso
em: 19/03/2020

Sabor do desperdício
O documentário TASTE THE WASTE (SABOR DO DESPERDÍCIO) mostra
números alarmantes sobre o desperdício de alimentos. De acordo com
a obra, cerca da metade de todos os gêneros alimentícios acabam no
lixo, muitas vezes antes mesmo de chegar ao consumidor. O filme
pesquisa as causas desse esbanjamento, analisa suas consequências
para a alimentação de 7 bilhões de pessoas e seus efeitos sobre as
mudanças climáticas.
Disponível em: https://infograficos.estadao.com.br/especiais/viradasustentavel/?evento=599712ae6bba8/ Acesso em 19/03/2020

O veneno está na mesa
Participante do circuito universitário, o filme de Silvio Tendler
evidencia os riscos do uso de agrotóxicos e lembra que o Brasil é o
país que mais consome fungicidas, herbicidas e pesticidas.
Disponível em:
https://www.freetheessence.com.br/sustentabilidade/na-rua/10filmes-mostra-ecofalante-cinema-ambiental/ Acesso em 19/03/2020
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Trabalhar lindo para o novo luar
Um músico e poeta, cuja inspiração se alimenta da natureza, da
sensibilidade feminina e das esperanças daqueles que lutam para viver
prestando atenção o meio ambiente e aos valores humanos, procura
terminar canção que ele apresentará na ocasião do concerto para o
meio ambiente na capital brasileira do Pantanal, Corumbá, fronteiriça
da Bolívia. As criatividades sociais de culturas populares locais que o
compositor descobre no Brasil e na Bolívia, ecoando ao seu imaginário,
vai reforçar sua convicção que o conceito de sustentabilidade é feminino.
Ao redescobrir em Bolívia as figuras andinas da união entre a terra e a
mulher, que remonta as culturas indígenas, e entrevendo a mulher como
a mão da terra e a mão do tempo, a inspiração do artista se liberta: é
possível de ” trabalhar lindo para o novo luar “, sentido da palavra
“desenvolvimento” em quíchua e nome dá uma nova canção.
Disponível
em:
https://www.kickante.com.br/campanhas/filmetrabalhar-lindo-novo-luar/ Acesso em: 19/03/2020

Sementes
O Filme “Sementes” traz uma série de depoimentos de mulheres
agricultoras e quilombolas que discutem temas como agroecologia,
economia
solidária
e
feminismo.
Roselita Victor, liderança do Polo da Borborema e do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Remígio, se emocionou com os depoimentos das
mulheres do vídeo Sementes: “Eu me vi nesse filme, nas vidas dessas
mulheres, porque tirar as minhas plantas de mim, é como me matar. Sou
assentada da reforma agrária há 9 anos, vivo em uma terra onde meus
avós trabalharam a vida toda para o fazendeiro, então isso é justiça.
Só quem não tinha terra como eu, sabe o que é a felicidade de ter o seu
canto para plantar. Pode me dar a melhor casa na cidade que eu não
quero. A gente precisa lutar para que a vida no campo seja tão boa
como dizem que a da cidade é”, desabafou.
Disponível em: https://cabiologiaufv.wixsite.com/erebse-2016/singlepost/2016/03/21/Filme-Sementes-Agroecologia-economiasolid%C3%A1ria-e-feminismo/ Acesso em/19/03/2020
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Minha vida é no meio do mundo
"Minha vida é no meio do mundo" é um documentário sobre a
construção de um movimento de mulheres agricultoras do Polo
da Borborema, Agreste da Paraíba. Ao saírem de casa para
ganhar o mundo, as agricultoras falam sobre as diversas
manifestações da violência, mas sobretudo, contam como foram
construindo caminhos para superação desse quadro a partir da
vivência da agroecologia. O filme traz depoimentos de mulheres
rurais que deixaram para trás histórias de violência e
subordinação e abriram as portas de um mundo novo, pela
afirmação de suas capacidades.
Disponível
em:
https://cabiologiaufv.wixsite.com/erebse2016/single-post/2016/03/21/Filme-Minha-vida-%C3%A9no-meio-do-mundo/ Acesso em 19/03/2020

Ilha das Flores
Há 30 anos, o cineasta gaúcho Jorge Furtado traçou a lógica do sistema
capitalista a partir da trajetória de um simples tomate. Em Ilha das Flores,
ele expõe a condição na qual vivem os habitantes de um bairro homônimo
na região metropolitana de Porto Alegre. O documentário foi aclamado
na época e rendeu, entre outros prêmios, o Urso de Prata para curtametragem no Festival de Berlim em 1990. Agora, foi eleito pela
Associação Brasileira de Críticos de Cinema o melhor curta brasileiro de
todos os tempos.
Disponível em:
https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2019/06/ilha-dasflores-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-documentario-iconico.html/
Acesso em: 19/03/2020

Sertão resistente
Três mulheres que combatem o machismo. Larissa é uma jovem quilombola
simpática e aventureira. Raimunda Inês é líder comunitária e ocupou e
conquistou a terra onde mora. Isabel é a mais experiente e faz poesias e
dança forró todos os sábados.
Disponível em: https://www.videocamp.com/pt/movies/sertao-resistente/
acesso em: 20/03/2020
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Lixo extraordinário
Do Jardim Gramacho, um dos maiores aterros sanitários do mundo localizado na periferia de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro - para
sofisticadas salas de exposição de arte e casas de leilão. A trajetória do
lixo dispensado no aterro, matéria-prima para o trabalho do artista
plástico Vik Muniz, é acompanhada no documentário Lixo Extraordinário,
dirigido pela inglesa Lucy Walker, em parceria com os brasileiros João
Jardim e Karen Harley. Ao longo de dois anos, Vik Muniz frequentou o
aterro sanitário do Jardim Gramacho a fim de fotografar um grupo de
catadores de materiais recicláveis para retratá-los com sua arte. No
entanto, foi surpreendido pelas histórias de seus personagens e pela
dignidade, desespero e sonhos revelados quando instigados a imaginar
suas vidas fora daquele ambiente.
Disponível em: https://www.guiadasemana.com.br/cinema/sinopse/lixoextraordinario/
Acesso: 19/03/2020

Cabra marcado para morrer
Início da década de 60. Um líder camponês, João Pedro Teixeira, é
assassinado por ordem dos latifundiários do Nordeste. As filmagens de
sua vida, interpretada pelos próprios camponeses, foram interrompidas
pelo golpe militar de 1964. Dezessete anos depois, o diretor retoma o
projeto e procura a viúva Elizabeth Teixeira e seus dez filhos, espalhados
pela onda de repressão que seguiu ao episódio do assassinato. O tema
principal do filme passa a ser a trajetória de cada um dos personagens
que, por meio de lembranças e imagens do passado, evocam o drama de
uma família de camponeses durante os longos anos do regime militar.
Disponível em: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-17609/
Acesso em: 23/03/2020

O sal da terra
O Sal da Terra é um documentário que conta a história notável de
Sebastião Salgado, o homem que mudou o mundo quando resolveu pegar
uma câmera fotográfica emprestada de sua esposa, gostou da experiência
e assim iniciou a sua carreira como fotógrafo. Logo, ele e sua esposa, Lélia
Salgado, perceberam que Sebastião poderia ter um impacto maior e mais
positivo em sua vida usando seu óbvio talento natural como fotógrafo,
mostrando às pessoas o que era certo e o que estava errado com o mundo
que nós vivemos.
Disponível
em:
https://arteeartistas.com.br/o-sal-da-terradocumentario/Acesso em: 20/03/2020
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Artesãs do cerrado
De 2005 para cá, o trabalho desenvolvido pelas artesãs da Associação
Caliandra tem encantado o mundo. As peças em capim-dourado e sementes
nativas do cerrado ganharam design diferenciado despertando novos
olhares. O que antes servia apenas de comida e refúgio para animais,
agora é cuidadosamente coletado, armazenado e transformado em
biojóia. Hoje, as veredas são a principal alternativa de renda das artesãs
do Assentamento Rio de Ondas em Luís Eduardo Magalhães, e cenário do
documentário “Artesãs do Cerrado”, dirigido pelo produtor de vídeo,
Carlos Adelino Loiola Rosa, que há 12 reside no oeste e pela jornalista,
Cátia Andreia Dörr, roteirista do curta-metragem. O curta documental com
duração de 10 minutos é uma produção independente e 100% regional,
pois segundo eles, destaca o modo de vida local e valoriza a cultura do
oeste da Bahia com trilha sonora do barreirense, Martiniano Silva de
Carvalho, da Banda Nau de Papel.
Disponível
em:
https://www.falabarreiras.com/semcategoria/documentario-retrata-trabalho-sustentavel-desenvolvido-emluis-eduardo-magalhaes/ acesso em: 20/03/2020

Sementes da educação
Este episódio irá visitar a escola Janela localizada na Chapada dos
Veadeiros, em Cavalcante (GO). Preocupada em repensar o papel da
educação, a escola propõe o diálogo e o trabalho comunitário como meio
de construir uma nova educação adequada às necessidades dos alunos.
Disponível em: https://www.videocamp.com/pt/movies/ep-12-sementesda-educacao-escola-janela acesso em: 20/03/2020

EP. 5 - Educação do Campo: práticas inspiradoras
Criada pelo CPCD e produzida pelo Canal Sempre, com apoio da Brazil
Foundation, a série Educação no Campo é dedicada aos jovens estudantes
do campo e às suas comunidades. O último episódio é dedicado a um
exemplo que merece ser conhecido: a caminhada da Casa Familiar Rural
Josino Tavares, que fica em Bom Jesus das Selvas, no Maranhão, na direção
de ser um “centro de excelência”. Inspirados por eles, mostramos propostas
que fazemos para que toda escola do campo possa implementar para ser
um ponto luminoso vibrante para suas comunidades.
Disponível em: https://www.videocamp.com/pt/movies/serie-educacao-docampo-episodio-5-praticas-inspiradoras/ acesso em: 20/03/2020
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EP. 6 - Autossuficiência Hídrica
Este episódio traz tecnologias que servem para usar de modo eficiente,
reusar, armazenar, purificar e até monitorar a água. Afinal, água de
qualidade é ouro! Tecnologias como a cisterna de placas, o cercamento de
nascentes, tecnologias de monitoramento e de melhoria de qualidade da
água para consumo e até técnicas produtivas que aproveitam literalmente
cada gota de água disponível estão presentes aqui.
Disponível em:
https://www.videocamp.com/pt/movies/serie-educacao-do-campoepisodio-4-autossuficiencia-hidrica/ acesso em: 20/03/2020

Gestos do chão
Gestos do Chão discute a relação do elemento terra com o corpo e a
imaginação da criança. A partir de depoimentos de um permaculturista, um
arquiteto e um coreógrafo, o filme aborda como a paisagem, a matéria e o
gesto do brincar fundamentam na criança noções matriciais de pertencimento
e identidade.
Disponível em:
https://www.videocamp.com/pt/movies/gestos-do-chao/
20/03/2020

acesso

em:

Agricultura tamanho família
Em nosso país, dos quase 5 milhões de estabelecimentos rurais, 4,5 milhões
são ocupados por um outro tipo de agricultura: a agricultura familiar, que
utiliza estratégias de produção que respeitam o meio ambiente e produzem
a maior parte do alimento que chega à mesa dos brasileiros. O filme mostra
as diversas formas de agricultura familiar e o quanto ela cria e impulsiona a
cultura, a produção, as relações sociais e os afetos no interior brasileiro.
Agricultura familiar é a afirmação da vida no campo. Agricultura Tamanho
Família revela que o agronegócio não é a única modalidade de produção
existente no campo, nem é o mais importante para o abastecimento interno
e a garantia da segurança e soberania alimentar do povo brasileiro.
Disponível em:
https://www.videocamp.com/pt/movies/agricultura-tamanho-familia
acesso em: 20/03/2020
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Para onde foram as andorinhas?
O clima está mudando, o calor aumentando. Os índios do Xingu observam
os sinais que estão por toda parte. Árvores não florescem mais, o fogo se
alastra queimando a floresta, cigarras não cantam mais anunciando a
chuva porque o calor cozinhou seus ovos. Os frutos da roça estão se
estragando antes de crescer. Ao olhar os efeitos devastadores dessas
mudanças, eles se perguntam como será o futuro de seus netos.
Disponível em: https://www.videocamp.com/pt/movies/para-onde-foramas-andorinhas/
acesso em: 20/03/2020

Vivência
Uma casa é construída coletivamente utilizando materiais naturais. As donas
da casa participam dessa grande descoberta e do mergulho nesse universo
de Bio construção e Permacultura, que vai além do processo de construção
e se estende para a alimentação, os rituais de relaxamento, a troca entre
as pessoas, a relação de trabalho e conexão com o interior e o exterior de
cada uma ali.
Disponível em: https://www.videocamp.com/pt/movies/vivencia/
acesso em: 20/03/2020

A história das coisas
A história das coisas (The Story of Stuff), é um documentário de apenas 20
minutos que fala sobre o consumo exagerado de bens materiais, e o
impacto negativo que esse consumo causa no meio ambiente.
Apresentando Annie Leonard, The Story of Stuff mostra de uma maneira
didática e clara todo o processo que vai desde a extração da matéria,
confecção do produto, venda, compra e falsa ideia de necessidade, até o
momento de descarte e poluição. Colocando em debate o mal que esses
resíduos tóxicos causam não só ao meio ambiente, mas também à saúde da
população em geral. Com uma boa dose de humor o documentário
questiona os nossos valores, os padrões sociais de consumo impostos pela
mídia e grandes empresas. Levando-nos a questionar sobre nossos costumes
e a maneira como consumimos e encaramos a preservação do nosso
planeta.
Disponível em: https://www.unasp.br/blog/documentario-a-historia-dascoisas/ acesso em: 01/04/2020
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Calle 13 Latino América
Em 2011, o grupo Porto-Riquenho, Calle 13, apresentou ao
mundo o resultado de suas viagens pela América Latina através
de uma composição que comoveu todas as fronteiras, a partir da
produção de um videoclipe que promoveu o encontro entre a
poesia e a narrativa de um documentário. O clipe se trata de um
protesto que varia seu discurso entre crítica social, construção da
identidade de um povo e todos os valores e dores que constroem
seu orgulho. Temos aqui uma interpretação sem fronteiras que nos
encanta na prática, deixando explícito o paradoxo valiosíssimo
da diversidade cultural, onde toda essa infinidade de diferenças
étnicas são justamente o que nos fazem iguais.
http://migre.me/9FQur
Disponível
em:
http://obviousmag.org/o_silencio_que_vem_primeiro/2016/cal
le-13-latinoamerica-somos-todos-filhos-de-tudo.html/ acesso em:
01/04/2020

Cantos do trabalho: cana-de-açúcar, cacau e mutirão
Leon Hirszman produziu entre 1974 e 1976 uma trilogia
sobre as cantorias dos trabalhadores da zona rural do
Nordeste. Cantadas durante o trabalho, carregam uma
tradição vindas dos indígenas, dos africanos e dos
europeus. Na época das filmagens, essa expressão
cultural, já dava sinais de desaparecimento, o que levou
Hirsman a documentar algumas dessas cantorias.
A
trilogia é formada por: Cana-de-Açúcar, Cacau e
Mutirão.
Disponível em: https:/jornalggn.com.br/cultura/cinemacultura/cantos-de-trabalho-documentarios-de-leonhirszman/ acesso em: 01/04/2020
http://migre.me/9FQwR
http://migre.me/9FQxN
http://migre.me/9FQyw

Conversa sobre tecnologia e economia solidária
Pedro Cláudio Cunca Bocaiuva, Larissa Barros, Ana Paula de Moura
Varanda e Rodrigo Fonseca conversam com Jeferson Cora e
compartilham informações básicas sobre tecnologia social, economia
solidária e redes.
https://www.youtube.com/watch?v=E15qyYfbExM
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Comércio justo e solidário: sistema nacional de comércio justo e solidário
Vídeo da série "Cidade Solidária", uma iniciativa do
Projeto Nacional de Comercialização Solidária,
realizado pelo Instituto Marista de Solidariedade (IMS),
Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério
do Trabalho e Emprego (Senaes/MTE), em parceria com
o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) e o Faces
do Brasil. É dirigido por Patrícia Antunes, da Arte em
Movimento, e tem a encenação da Companhia
Navegantes de Teatro de Marionetes, coordenado pelo
marionista Catin Nardi. Os curtas têm a intenção de
contribuir para a divulgação das práticas de Economia
Solidária para os mais diversos públicos.
http://migre.me/9FQzO

Comprar, jogar fora, comprar: a história da obsolescência planejada
O documentário evidencia a prática da obsolescência programada (ou
planejada) como o motor da sociedade de consumo, onde desde os anos
de 1920 fabricantes começaram a diminuir a vida útil dos produtos para
aumentar as vendas.
Disponível em:
http:/linguagemgeografica.blogspot.com/2014/10/comprar-jogarfora-comprar-historia-da.html: 01/04/2020
http://migre.me/9FQCQ

Consumo responsável: programa água brasil
Somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo no mesmo planeta.
E, para isso, precisamos consumir recursos básicos, como água,
energia, alimentos, vestuário, cuidados com a saúde, educação,
entre outros. A cada ano, o Dia da Sobrecarga da Terra, que
marca o dia em que já consumimos todos os recursos naturais
disponíveis, chega mais cedo. Sim, precisamos do consumo para
poder sobreviver. Mas, da forma como vivemos hoje, nos
acostumamos a comprar muito mais do que precisamos e consumir
de forma desenfreada já virou um hábito. Que tal repensar nossos
hábitos?
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=KlV3ASpM19M acesso em
14/09/2020
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Cidade solidária: cadeias produtivas de economia solidária
Vídeo da série "Cidade Solidária", uma iniciativa do Projeto
Nacional de Comercialização Solidária, realizado pelo Instituto
Marista de Solidariedade (IMS), Secretaria Nacional de Economia
Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego (Senaes/MTE), em
parceria com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) e o
Faces do Brasil. É dirigido por Patrícia Antunes, da Arte em
Movimento, e tem a encenação da Companhia Navegantes de
Teatro de Marionetes, coordenado pelo marionista Catin Nardi.
Os curtas têm a intenção de contribuir para a divulgação das
práticas de Economia Solidária para os mais diversos públicos.
http://migre.me/9FQEK

Dinheiro como dívida
Existem dois grandes mistérios que dominam nossas vidas, e estes são o
amor e o dinheiro. A questão do amor já foi muito estudada e
explorada em contos, mitologias, canções, livros, filmes e programas de
televisão. Mas o mesmo não se aplica à questão do dinheiro. Não é de
se admirar que não exista um grande sucesso do cinema que trate da
teoria monetária. Afinal de contas, esta é uma matéria que nem sequer
é abordada nas escolas. Para a imensa maioria das pessoas, o dinheiro
vem de uma máquina que cunha moedas e imprime cédulas, e isto leva
a crer que o dinheiro é algo criado pelos governos. Algo que só é
verdadeiro em parte. Se existe uma Casa da Moeda responsável pela
emissão de papéis, existem também grandes instituições privadas
responsáveis pela criação de grandes quantidades de dinheiro.
Produzido pelo canadense Paul Grignon, o documentário Money as Debt
ilustra de forma bastante objetiva como o dinheiro é criado, e quais são
as consequências deste processo para todos nós. Ele nos mostra como é
feita a produção e a distribuição do dinheiro, num processo muito
semelhante ao utilizado pelos casinos, onde tudo é montado para
enganar o ser humano.
Disponível em: https://plutocracia.com/documentarios/dinheiro_como_divida.html/ acesso em: 01/04/2020
Um importante vídeo didático sobre a origem do dinheiro. Legendado em português.
Dinheiro como dívida I a V https://www.youtube.com/watch?v=NoGZ3-CMzJg
acesso em: 02/04/2020
https://www.youtube.com/watch?v=-h_Z6BTnVPc&t=12s
acesso em: 02/04/2020
https://www.youtube.com/watch?v=7S2pE70Re3I
acesso em: 02/04/2020
https://www.youtube.com/results?search_query=Dinheiro+como+d%C3%ADvida+IV
acesso em: 02/04/2020
https://www.youtube.com/watch?v=KFythi4sdSo
acesso em: 02/04/2020
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QUADRO COMPLEMENTAR DE HABILIDADES PARA O PROJETO DE VIDA
Como dito anteriormente, o projeto de vida pode e deve se agregar à dinâmica da sala de aula e aos objetos de conhecimento. Nesse sentido,
seguem algumas sugestões para nortear os caminhos possíveis. Cabe ainda destacar que o professor de qualquer área e componente curricular pode
trabalhar o projeto de vida na sala de aula, sem que o projeto interfira no andamento das atividades previstas pelo professor. É fundamental que o projeto
de vida seja realizado de forma inter/transdisciplinar.

CÓDIGO

EF67LP28

EF69LP07

HABILIDADE

COMENTÁRIO

Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e
estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta
características dos gêneros e suportes –, romances infanto-juvenis, contos
populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas
de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em
quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis),
vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o
texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.
Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto
produção e circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o
suporte, a circulação -, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em
movimento etc.), à variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse
contexto, à construção da textualidade relacionada às propriedades textuais e
do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição,
reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a
colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo
cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia,
pontuação em textos e editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes,
acréscimos, ajustes, acrescentando/ alterando efeitos, ordenamentos etc.

A habilidade prevê a leitura de autobiografias. No
momento em que o aluno produz a sua biografia,
buscando se auto conhecer, ele também terá contato
com as autobiografias dos outros estudantes. Assim,
pode construir empatia com outras histórias e vivências.

No momento em que o estudante escreve sobre si mesmo
e seu cotidiano, o estudante elabora argumentos,
escolhe palavras, revisa frases. Esse profundo processo
de produção se relaciona à essa habilidade. O
professor pode trabalhar o projeto de vida do aluno
consoante aos gêneros textuais trabalhados em sala.
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Ao resgatar histórias dos mais velhos da família ou da comunidade, na
Discutir as transformações históricas nos padrões de busca por compreender o local em que pertence, o estudante pode
desempenho, saúde e beleza, considerando a forma como são verificar como ocorreram transformações ao longo do tempo: como era a
apresentados nos diferentes meios (científico, midiático, etc.).
vida no campo, o modo de produção, a socialização do saber,
características das pessoas da comunidade, etc.
Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas Ao conhecer a si mesmo e sua comunidade, o estudante pode verificar
como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala como existem outras culturas e outras comunidades que também precisam
mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças
ser respeitadas.
Ao compreender a vida e a história dos mais velhos da família, o
Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de estudante passa a compreender como se organizam as comunidades do
sociedade, com destaque para os povos originários.
campo e, assim, pode buscar formas de contribuir significativamente para
o desenvolvimento das mesmas.
Produzir textos diversos sobre fatos, acontecimentos e O estudante pode construir uma linha do tempo sobre a sua vida
personalidades do passado do seu contexto ou de contextos mostrando o que já fez, as amizades, as escolas em que já estudou.
globais (linha do tempo/timelines, biografias, verbetes de Pretende-se, dessa forma, valorizar a vida do estudante do campo, que
enciclopédias, blogues)
muitas vezes se sente desmotivado e desvalorizado.
Compartilhar, com os colegas, a leitura dos textos escritos pelo Na construção do projeto de vida, o estudante vai ter contato com os
grupo, valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, projetos de vida de outros colegas, o que permitirá a valorização e o
respeito ao outro.
sobre o futuro, com ética e respeito.
A partir do estudo da comunidade, e como ela impacta na vida do
Compreender o contexto político, econômico e cultural de Mato
estudante, ele pode refletir sobre as mudanças históricas e sociais em nosso
Grosso no século XIX e seus desdobramentos sociais e culturais.
Estado.
O estudante, ao pesquisar a sua história, pode compreender que os mais
Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes velhos, que muitas vezes não tiveram acesso pleno à educação formal,
na produção das identidades no Brasil do século XIX.
possuem um saber oral e ancestral que foi e é muito importante para a
manutenção da comunidade.
Compreendendo as lógicas de inclusão e exclusão, o estudante reflete
Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de
sobre como, muitas vezes, a história do campo é marginalizada. Assim,
inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia.
pode restituir o orgulho por sua comunidade e por si mesmo.
Analisar a distribuição territorial da população brasileira, Ao buscar informações sobre a comunidade e sobre sua família, o
considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, estudante pode analisar como se formou a comunidade em que vive,
europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e respeitando a diversidade étnico-cultural existente na mesma.
idade nas regiões brasileiras.
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Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e
ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes
mídias como forma de ampliar suas as possibilidades de
explicação e interpretação crítica da realidade.
Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo
nos discursos das diversas práticas de linguagem (artísticas,
corporais e verbais), para compreender o modo como circulam,
constituem-se e (re)produzem significação e ideologias.
Analisar os diálogos e conflitos entre diversidades e os
processos de disputa por legitimidade nas práticas de
linguagem e suas produções (artísticas, corporais e verbais),
presentes na cultura local e em outras culturas.
Propor ações comunitárias, como as voltadas aos locais de
moradia dos estudantes dentre outras, envolvendo cálculos das
medidas de área, de volume, de capacidade ou de massa,
adequados às demandas da região.
Identificar e analisar vulnerabilidades vinculadas aos desafios
contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas,
considerando as dimensões física, psicoemocional e social, a fim
de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção
da saúde e do bem-estar.
Analisar objetos da cultura material e imaterial como suporte de
conhecimentos, valores, crenças e práticas que singularizam
diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.

Ao responder perguntas como quem sou, o que eu gosto, quais são as
minhas habilidades e minha visão de mundo, o estudante começa a
compreender que ele está inserido em uma sociedade que possui
diferentes visões de mundo. Desse modo, ao compreender essas visões,
consegue analisar criticamente as situações individuais e sociais.
A arte pode ser um importante espaço de expressão da subjetividade,
das emoções e dos sentimentos, possibilitando, assim, o descobrimento de
eu. As práticas de linguagem podem contribuir com a construção do
projeto de vida do estudante.
O estudante, ao reconstituir sua genealogia e a trajetória da sua
comunidade, pode compreender os processos de disputa geográficos,
econômicos e/ou sociais.
Um dos aspectos que o projeto de vida busca é que o estudante consiga
desenvolver ações efetivas para si e para o coletivo, ou seja, para as
comunidades do campo. Essa habilidade estimula o estudante a propor
ações que contribuam com a melhora do seu espaço.
O processo de autoconhecimento implica em um profundo mergulho no eu.
Esse processo desenvolve as dimensões física, psicoemocional e social. A
partir do autoconhecimento, o estudante pode atuar ajudando outros
estudantes a desenvolverem o autoconhecimento e a autoestima.

O campo é um espaço rico em práticas simbólicas. No projeto de vida o
aluno busca os significados de tais práticas. Dessa forma, valoriza o que
já foi produzido por sua comunidade, consequentemente, por fazer parte
dessa comunidade, valoriza a si mesmo.
Compreender e aplicar os princípios de localização, Ao estudar seu passado, principalmente através das histórias orais, o
distribuição, ordem, extensão, conexão, entre outros, estudante pode compreender os movimentos humanos de migração e
relacionados com o raciocínio geográfico, na análise da ocupação da terra, percebendo como a sua comunidade se organiza.
ocupação humana e da produção do espaço em diferentes
tempos.
Compreender e analisar os fundamentos da ética em diferentes Ao encontrar-se com a sua ancestralidade, o estudante identifica como se
culturas, identificando processos que contribuem para a constituem seus valores e passa a compreender as diferenças entre ele e
formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a o outro. O professor deve, assim, motivar o respeito a diferença e a
autonomia e o poder de decisão (vontade).
história do outro.
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Identificar diversas formas de violência (física, simbólica,
psicológica etc.), suas causas, significados e usos políticos,
sociais e culturais, avaliando e propondo mecanismos para
combatê-las, com base em argumentos éticos.
Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de
probabilidade de eventos em experimentos aleatórios
sucessivos.

O estudante, ao compreender que faz parte de uma grande rede de
relações humanas, no projeto de vida pode identificar problemas sociais e
propor a resolução desses problemas, encontrando propósito ao atuar na
modificação da sociedade.
O estudante pode fazer um plano de ação para que alcance uma meta
desejada. Nesse plano, o estudante pode elencar os objetivos, metas,
estratégias e ações. Assim, pode calcular os riscos, as probabilidades e
como alcançar a meta estabelecida.
Essa habilidade pode ser desenvolvida aliada ao projeto de vida à medida
que busca ressignificar a corporeidade do ser humano. Desenvolver a
consciência corporal pode ajudar o estudante a desenvolver todas as suas
potencialidades.

Compreender os diversos paradigmas contemporâneos do
ser humano e sua corporeidade, a partir das discussões sobre
as questões da saúde, do lazer e do exercício físico,
oportunizando a formação de hábitos e estilos de vida
saudáveis.
Explicar o conjunto das relações entre os seres humanos e a Ao compreender a relação dos seres humanos e da natureza com o espaço,
natureza na organização do espaço geográfico Mato- o estudante compreende como ele se relaciona com seu espaço e com a sua
grossense.
comunidade. Ao entender essas relações, pode desenvolver mudanças que
contribuam para a melhora dessas relações.
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LISTA DE SIGLAS
BNCC: Base Nacional Comum Curricular
CEFAPRO: Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica
COCQ: Coordenadoria de Educação do Campo e Quilombola
CNE: Conselho Nacional de Educação
DCN: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica
DOEDBEC: Diretrizes Operacionais para Educação Básicas nas Escolas do Campo
DRC: Diretrizes de Referência Curricular
EJA: Educação de Jovens e Adultos
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INCRA: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MEC: Ministério da Educação
PD: Parte Diversificada
PEE: Plano Estadual de Educação
PNE: Plano Nacional de Educação
PPP: Projeto Político Pedagógico
PRONERA: Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
PD: Parte diversificada
PV: Projeto de vida
SEDUC: Secretaria de Estado de Educação
SUDE: Superintendência de Diversidades Educacionais
UFMT: Universidade Federal de Mato Grosso
UNEMAT: Universidade do Estado de Mato Grosso
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SUGESTÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE AULA
PLANO DE AULA
UNIDADE EDUCACIONAL:

PROFESSOR (A)

TURMA/ANO:

PERÍODO/DURAÇÃO/DATA:

ÁREA DO CONHECIMENTO E/OU COMPONENTE CURRICULAR:

HABILIDADES:

OBJETOS DO CONHECIMENTO: (processos, conteúdos, conceitos)

RECURSOS DIDÁTICOS:

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS (descrever como ocorrerá a ação pedagógica, atividades propostas
– tempo comunidade/tempo escola e as possibilidades interdisciplinares entre a Base Comum e a
Base Técnica do Curso de Agroecologia).

INDICAÇÕES AVALIATIVAS (descrever como serão coletadas as evidências das aprendizagens
construídas pelos estudantes durante a execução da aula).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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MODELO DE ATIVIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL
Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares e Tarefa Semanal
10ª semana - 6ºAno/EF

Nome da Escola
Nome do Estudante
Ano/Ciclo

Unidade
1

CIÊNCIAS E SABERES DO CAMPO

Prezado estudante, nas semanas anteriores aprendemos um pouco mais sobre agroecologia,
agrotóxicos, compostagem e plantas medicinais. Nesta semana, vamos dialogar a respeito de
Economia Solidária e Reciclagem.

1. ECONOMIA SOLIDÁRIA3

Figura 1 - Princípios da Economia Solidaria

A Economia Solidária é um jeito diferente de
produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso

para

viver. Enquanto na economia convencional existe a
separação entre os donos do negócio e os

Cooperação

Autogestão

Ação
Econômica

Solidariedad
e

empregados, na economia solidária os próprios
trabalhadores também são donos. São eles quem
as decisões de como tocar o negócio, dividir o trabalho

tomam
e

repartir os resultados. São milhares de iniciativas
econômicas, no campo e na cidade, em que os

3

Fonte: Adaptado de Ministério do
Trabalho, 2020.

As fontes das imagens e materiais de pesquisa utilizados encontram-se no caderno de Referências Bibliográficas.

88

trabalhadores estão organizados coletivamente: associações e grupos de produtores; cooperativas
de agricultura familiar; cooperativas de coleta e reciclagem; empresas recuperadas assumidas pelos
trabalhadores; redes de produção, comercialização e consumo; bancos cooperativas de crédito;
clubes de trocas; entre outras. Alguns princípios são muito importantes para a economia solidária:


Cooperação: ao invés de competir, todos devem trabalhar de forma colaborativa, buscando os
interesses e objetivos em comum, a união dos esforços e capacidades, a propriedade coletiva e
a partilha dos resultados;



Autogestão: as decisões nos empreendimentos são tomadas de forma coletiva, privilegiando as
contribuições do grupo ao invés de ficarem concentradas em um indivíduo. Todos devem ter voz
e voto;



Ação Econômica: sem abrir mão dos outros princípios, a economia solidária é formada por
iniciativas com motivação econômica, como a produção, a comercialização, a prestação de
serviços, as trocas, o crédito e o consumo;



Solidariedade: a preocupação com o outro está presente de várias formas na economia solidária,
como na distribuição justa dos resultados alcançados, com o bem-estar de todos os envolvidos,
na busca de um meio ambiente saudável e de um desenvolvimento sustentável (Fonte: Ministério
do Trabalho, 2020).

2.

O QUE É RECICLAGEM
Figura 2 - Reciclagem

Uma das grandes discussões da atualidade quando se pretende
avaliar a manutenção do equilíbrio ambiental e a qualidade de vida
está relacionada ao aumento do padrão e do poder de consumo da
população associados à produção dos resíduos e seu destino final. A
reciclagem é um processo que consiste na transformação de materiais
descartados em itens e produtos novos, que poderão ser reinseridos
na cadeia de consumo. Como consequência, novos produtos são

Fonte: Pixabay.com

disponibilizados para o consumidor, sem que seja necessário extrair mais
recursos naturais.
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TAREFA SEMANAL

1. A partir da leitura do texto responda às perguntas propostas:


Descreva quais ações de experiências/ empreendimentos solidários, cooperativas,
associações, existem na sua região, e quais seus ramos de atividade?



Por que é importante reduzir o uso de produtos descartáveis no nosso dia a dia?



Você sabe o que acontece com o lixo recolhido em sua casa e comunidade? Será que ele
é reaproveitado de alguma forma?

2. Agora encontre as palavras destacadas no quadro abaixo, que estão relacionadas aos
princípios da Economia solidária, bem como ao conceito de Reciclagem.
1. Autogestão
2. Cooperação
3. Ação Econômica
4. Solidariedade
5.Transformação
6.Consumo
7.Redução
8.Reutilização
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Atividades Escolares e Tarefa Semanal
10ª semana - 1ºAno/EM

Nome da Escola
Nome do Estudante
Ano/Ciclo

Unidade

CIÊNCIAS E SABERES DO CAMPO

1

Prezado estudante, nas semanas anteriores aprendemos um pouco mais sobre agroecologia,
agrotóxicos, compostagem e plantas medicinais. Nesta semana vamos dialogar a respeito de
Economia Solidária e Reciclagem.

1. ECONOMIA SOLIDÁRIA 4

Figura 1 - Princípios da
Economia Solidaria

A Economia Solidária é um jeito diferente de produzir,
vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Enquanto
na economia convencional existe a separação entre os donos
do negócio e os empregados, na economia solidária os próprios

Cooperação

Autogestão

Ação
Econômica

Solidariedad
e

trabalhadores também são donos. São eles quem tomam as
decisões de como tocar o negócio, dividir o trabalho e repartir
os resultados. São milhares de iniciativas econômicas, no campo
e na cidade, em que os trabalhadores estão organizados
coletivamente:

associações

e

grupos

de

produtores;

cooperativas de agricultura familiar; cooperativas de coleta e

Fonte: Adaptado: Ministério do
Trabalho, 2020.

As fontes das imagens e materiais de pesquisa utilizados encontram-se no caderno de Referências
Bibliográficas.
4
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reciclagem; empresas recuperadas assumidas pelos trabalhadores; redes de produção,
comercialização e consumo; bancos comunitários; cooperativas de crédito; clubes de trocas; entre
outras. Alguns princípios são muito importantes para a economia solidária:


Cooperação: ao invés de competir, todos devem trabalhar de forma colaborativa, buscando os
interesses e objetivos em comum, a união dos esforços e capacidades, a propriedade coletiva e
a partilha dos resultados;



Autogestão: as decisões nos empreendimentos são tomadas de forma coletiva, privilegiando as
contribuições do grupo ao invés de ficarem concentradas em um indivíduo. Todos devem ter voz
e voto;



Ação Econômica: sem abrir mão dos outros princípios, a economia solidária é formada por
iniciativas com motivação econômica, como a produção, a comercialização, a prestação de
serviços, as trocas, o crédito e o consumo;



Solidariedade: a preocupação com o outro está presente de várias formas na economia solidária,
como na distribuição justa dos resultados alcançados, com o bem-estar de todos os envolvidos,
na busca de um meio ambiente saudável e de um desenvolvimento sustentável (Fonte: Ministério
do Trabalho, 2020)

3. RECICLAGEM E SUSTENTABILIDADE
Uma

das

grandes

discussões

Figura 2 - 5R´s da Sustentabilidade

da

atualidade quando se pretende avaliar a

Você sabia?

manutenção do equilíbrio ambiental e a

Cada um pode fazer a sua parte. Praticar os 5R´s é
fundamental:

qualidade de vida está relacionada ao
aumento do padrão e do poder de
consumo da população associados à
produção dos resíduos e seu destino final.
A reciclagem é um processo que consiste
na

transformação

de

materiais

descartados em itens e produtos novos,
que poderão ser reinseridos na cadeia de
consumo. Assim, novos produtos são

1. Repensar: hábitos e consumo
2. Reduzir: a geração de lixo
3. Reutilizar: aumentar a vida útil dos
produtos
4. Reciclar: transformar materiais beneficiados
em matéria prima para novos produtos
5. Recusar: produtos com grandes impactos
ambientais e não essenciais
Fonte:Adaptado. Disponível
em:<https://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/ca
rtilha>_a3p_36.pdf>

disponibilizados para o consumidor, sem que seja necessário extrair mais recursos naturais
(Gutierrez e Zanin, 2011). Este processo envolve diversos atores (indústrias, empresas, órgãos
públicos, cidadãos e catadores). Os lixos recicláveis são separados de acordo com sua
composição, geralmente classificados entre papel, plástico, vidro e metal. O ciclo que se cria com
a reciclagem é importante por diversos motivos, como:
92



Redução de lixo acumulado nos lixões e aterros sanitários;



Menor contaminação da água e/ou do solo;



Diminuição da escassez de matérias-primas novas para a produção industrial;



Redução de gastos com energia elétrica;



Geração de emprego e renda.

TAREFA SEMANAL

1. Após a leitura dos textos responda as questões abaixo:


Descreva quais ações de experiências/empreendimentos solidários, cooperativas, associações
existem na sua região, e quais seus ramos de atividade?



Como essa forma de cooperação contribui para a construção da agricultura familiar e sua
sustentabilidade.



Quais os principais desafios enfrentados por esses empreendimentos?



Quais as possibilidades de fortalecimento das organizações existentes ou criação de novas
alternativas/estratégias de organização.



Você sabe o que acontece com o lixo recolhido em sua casa e comunidade? Será que ele é
reaproveitado de alguma forma?

2. Nas semanas anteriores conhecemos um pouco mais sobre as plantas medicinais e sobre os
adubos orgânicos que podemos fazer a partir da compostagem do lixo orgânico que produzimos
em casa. Agora chegou o momento de colocar a mão na massa e fazer um produto reciclado ou
reutilizado. Pode ser um vaso para sua muda de planta, um canteiro para sua horta ou jardim.

3. Sabendo que cada um pode fazer a sua parte para a sustentabilidade do nosso planteta e,
considerando a proposta dos 5R´s, descreva de que forma você pode contribuir na sua casa,
escola ou comunidade:
a) Repensando...

b) Reduzindo...

d) Reciclando...

e) Recusando...

c) Reutilizando...
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RELATOS DE
EXPERIÊNCIAS
EXITOSAS DAS
ESCOLAS
EE IRANY JAIME FARINA
Guarantã do Norte

EE ANA MARIA TISSIANI DE OLIVEIRA
Diamantino

EE CEZINA ANTONIA BOTELHO
Acorizal

EE DO CAMPO NAGIB SAAD
Santo Antonio do Leverger

EE IRMÃOS DO CAMINHO
Várzea Grande
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ESCOLA ESTADUAL IRANY JAIME FARINA
Disciplina Agroecologia
É uma ciência que fornece os princípios ecológicos básicos para o estudo e tratamento de
ecossistemas tanto produtivos quanto preservadores dos recursos naturais, e que sejam culturalmente
sensíveis, socialmente justos e economicamente viáveis, proporcionando assim, um agroecossistema
sustentável. A abordagem agroecológica da produção busca desenvolver agroecossistemas com uma
dependência mínima de insumos agroquímicos e energéticos externos.
Os princípios básicos da Agroecologia são:


Conservar e ampliar a biodiversidade dos ecossistemas tendo em vista o estabelecimento de
numerosas interações entre solo, plantas e animais, ampliando a auto-regulação do
agroecossistema da propriedade.
Assegurar as condições de vida do solo que permitam a manutenção de sua fertilidade e o
desenvolvimento saudável das plantas, por meio de práticas como:


a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.







Cobertura permanente do solo,
Adubação verde,
Proteção contra os ventos,
Práticas de conservação do solo (controle da erosão),
Rotação de culturas,
Consorciação de culturas,
Cultivo em faixas, entre outras.
Usar espécies ou variedades adaptadas às condições locais de solo e clima, minimizando
exigências externas para um bom desenvolvimento da cultura.
Assegurar uma produção sustentável das culturas sem utilizar insumos químicos que possam
degradar o ambiente, fazendo uso da adubação orgânica, de produtos minerais pouco
solúveis (fosfato de rocha, calcário, pó de rocha, etc) e de um manejo fitossanitário que integre
as práticas culturais, mecânicas e biológicas para o controle de pragas e doenças.
Diversificar as atividades econômicas da propriedade, buscando a integração entre elas para
maximizar a utilização dos recursos endógenos e assim diminuir a aquisição de insumos
externos à propriedade.
Favorecer a auto-gestão da comunidade produtora respeitando sua cultura e estimulando sua
dinâmica social.

Os consumidores podem contribuir para o avanço da agricultura agroecológica procedendo
divulgação, aos seus amigos e parentes, como o sistema agroecológico produz alimentos saudáveis e
com alto valor biológico, que muito contribui para uma ótima saúde do consumidor, ao mesmo tempo
em que recupera e conserva os recursos naturais e promove o desenvolvimento sustentável da
comunidade rural.
O objetivo da Agroecologia é dar continuidade aos estudos teóricos das tecnologias existentes
e busca a aplicabilidade nos projetos agropecuários da escola com o intuito de passar conhecimentos
tecnológicos para alunos e professores e melhorar o processo produtivo no âmbito escolar de uma
maneira geral.
(Texto extraído do site http://www.cdrs.sp.gov.br/portal/produtos-e-servicos/publicacoes/acervotecnico/agroecologia-conceitos)
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Os objetivos específicos são:












Manter a produção de hortaliças, condimentos, frutas e legumes.
Desenvolver a produção de caldas, repelentes e fertilizantes orgânicos.
Valorizar os conhecimentos oriundos das famílias dos alunos sobre produção de hortaliças,
plantas medicinais, criação de galinhas de corte e de postura;
Oportunizar a todos o trabalho interdisciplinar na realização de aulas práticas, como
complementação da teoria.
Utilizar técnicas de agricultura orgânica e convencional.
Difundir as técnicas de produção possíveis de serem usadas na Agricultura Familiar;
Propiciar ambiente necessário para a avicultura;
Criar galinhas de postura;
Criar frango de corte;
Mostrar para a comunidade escolar a importância da produção de subsistência na
propriedade rural.
Utilizar os produtos na implementação da merenda escolar;
O projeto da Avicultura compreende:




Criação de frangos para corte;
Criação de galinhas de postura;

OBSERVAÇÃO: SERÁ ELABORADO UMA ESCALA (HORÁRIO) COM OS ALUNOS DO ENSINO
MÉDIO, SENDO ESCALADOS DOIS ALUNOS PELA MANHÃ E DOIS ALUNOS PELA TARDE PARA
TRATAR DOS FRANGOS E DAS GALINHAS, INDEPENDENTE DAS AULAS DA AGRÁRIAS;
1

2
3

ESSA ESCALA VAI COMEÇAR COM OS ALUNOS DO 1º ANO “A”- 1º ANO “B” - 1º
ANO “C” - 1º ANO “D” – 2º ANO “A” - 2º ANO “B” e 3º ANO, NOS DIAS LETIVOS E
NOS FINAIS DE SEMANA A RESPONSABILIDADE FICA COM OS AAE-VIGIAS.
PERÍODO DA MANHÃ: ATÉ ÀS 07:30MIN;
PERÍODO DA TARDE: 16:45MIN;

Disciplina de Agricultura Familiar:
É o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra,
essencialmente, o núcleo familiar, em constante com a agricultura patronal que utiliza trabalhadores
contratados, fixos ou temporários, em propriedades médias e grandes
A Importância da Agricultura Familiar:
A Organização da Nações Unidas (ONU) reforça a importância da agricultura familiar. No Brasil, a
Agricultura Familiar representa 84% de todas as propriedades rurais do País e emprega pelo menos
cinco milhões de famílias. Por outro lado, a modalidade agrícola ocupa apenas 24,3% do total da
área utilizada por estabelecimentos agropecuários.
Produz 80% da comida dos países em desenvolvimento.
A agricultura familiar no Brasil acontece da seguinte maneira:
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Se refere a toda forma de cultivo de terra e produção rural cuja gestão e a mão de obra sejam
majoritariamente provenientes do núcleo familiar;
O Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF), surgiu em 1996, no Governo de Fernando
Henrique Cardoso, através do Decreto 1.946/96, com o objetivo de promover o desenvolvimento
sustentável dos pequenos agricultores, graças a luta dos trabalhadores rurais por uma política pública
especifica e diferenciada para a Agricultura Familiar. Heterogeneidade e a desigualdade na
distribuição de estabelecimentos e produção são marcantes na Agricultura Familiar.
As Principais características da Agricultura Familiar são:
Os agricultores familiares são independentes de insumos externos à propriedade e a produção
agrícola estar condicionado às necessidades do grupo familiar. Na condição agricultor familiar, o
nível de auto-suficiência da unidade produtiva é alto.
A agricultura familiar compreende grande diversidade cultural, social e econômica, podendo variar
desde o campesinato tradicional até à pequena produção modernizada.
Os agricultores familiares foram chamados de pequemos produtores, pequenos agricultores, colonos,
camponeses, assentados do Incra, entre outras definições.
A agricultura familiar está vinculada ao número de empregados e ao tamanho da propriedade,
detendo uma área de até 4 módulos fiscais (360 hectares);
A lei 11.326/2006, diz que agricultores familiares são aqueles que praticam atividades no meio
rural, possuem área de até 4 módulos fiscais, mão de obra da própria família e renda vinculada ao
próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento por parentes.
Também entram nessa classificação: silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas,
quilombolas e assentados da reforma agrária.
Os Principais produtos da agricultura familiar são:
Em todos os biomas do país, encontram-se produtos que são comercializados pela agricultura familiar.
Destacam-se as frutas, legumes, verduras e animais, sendo que os principais são: milho, café,
mandioca, feijão, arroz, trigo, banana, batata doce, amendoim, leite, carnes: suína, bovina e de aves.
A agricultura familiar no Brasil fica em 8º lugar no que se refere a produção de alimentos.
(Texto
extraído
do
site
https://www.todamateria.com.br/agriculturafamiliar/#:~:text=Em%20todos%20os%20biomas%20do,su%C3%ADna%2C%20bovina%20e%2
0de%20aves.)
A distribuição das culturas de produção dentro dos projetos da escola:
Pré I e II: Cultivo de Ervas Medicinais;
1º Ano – Cultura da Beterraba;
2º Ano – Cultura da Cebolinha;
3º Ano – Cultura da Cenoura;
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4º Ano – Cultura da Salsinha e Coentro;
5º Ano – Cultura da Couve;
6º Ano – Cultura da Rúcula;
7º Ano “A” – Cultura do Almeirão;
7º Ano “B” – Cultura da Rabanete;
8º Ano “A” – Cultura da Abobrinha de Árvore;
8º Ano “B” – Cultura do Pepino;
9º Ano “A” – Cultura do Quiabo;
9º Ano “B” – Cultura do Tomate;
1º Ano “A” e “B” – Cultura do Alface, Banana, Mandioca e Pomar;
1º Ano “C” e “D” – Cultura do Abacaxi ao lado da Horta, Banana, Mandioca e Pomar;
2º Ano “A” e “B” – Cultura do Abacaxi Dentro do Quintal Agroecológico, Banana, Mandioca e Pomar;
3º Ano – Cultura do Abacaxi ao lado do Ginásio, Banana, Mandioca, Melancia e Pomar.
Disciplina de Economia Solidária:
É o termo que se aplica às iniciativas que tratam de temas relacionados à coletividade de produção,
distribuição, gestão e comercialização. Ela está diretamente relacionada ao cooperativismo.
No Brasil, temos grandes exemplos de empreendimentos de economia solidária e projetos que deram
certo. Para você ter uma ideia, um levantamento feito pelo Sistema Nacional de Informações em
Economia Solidária (SIES), identificou 19.708 empreendimentos nacionais ancorados na economia
solidária.
Essas iniciativas estão espalhadas em mais de 2.700 cidades. Sendo 8.040 no Nordeste, 3.292 no
Sul, 3.228 no Sudeste, 3.127 no Norte e 2.021 no Centro-Oeste, segundo relatório divulgado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
A economia solidária é aquela baseada no princípio de autogestão. Na prática, isso significa que
os negócios são administrados pelas próprias pessoas que fazem parte da iniciativa.
Embora se pareça bastante com o cooperatismo, existem diferenças. A principal delas é que a gestão
é realmente coletiva, assim como a produção e renda.
A economia solidária e cooperativismo são termos relacionados. Embora o cooperativismo tenha
surgido no Brasil antes. Segundo o artigo Propriedades coletivas, cooperativismo e economia solidária
no Brasil publicado pelo Scielo, a The Scientific Electronic Library Online, o cooperativismo nasceu no
Brasil no início do século 20 trazido por imigrantes europeus.
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Porém, foi somente no final do século 20 que as cooperativas adotaram a autogestão, que traz no
seu DNA a marca mais autêntica da economia solidária. O artigo da Scielo usa Singer (2000, p. 25)
para atestar o que diz:
“A economia solidária começou a ressurgir, de forma esparsa na década de 1980 e tomou impulso
crescente a partir da segunda metade dos anos 1990. Ela resulta de movimentos sociais que reagem
à crise de desemprego em massa, que tem seu início em 1981 e se agrava com a abertura do
mercado interno às importações, a partir de 1990”.
Porém, há de ressalvar que nem todo cooperativismo é de economia solidária. Há aqueles que a
auto governança não é praticada, por isso, pode ser entendido como uma cooperativa, mas não como
economia solidária.
Essa autogovernança que diferencia o que é pura cooperativismo do que é o cooperativismo movido
pela economia solidária é aquela que durante a gestão há a participação democrática direta dos
cooperados e cria-se uma nova forma de sociabilidade entre os integrantes.
O princípio da economia solidária é regido por um termo chamado “governança econômica“. Essa
ação é tão importante que rendeu ao seu criador o prêmio Nobel de economia em 2009. Foi Elinor
Ostrom que provou com seu estudo que propriedades comuns eram melhor administradas quando
gerenciadas por associações, ao invés de regulada ou privatizada.
O que Ostrom fez foi simplesmente provar que os resultados desses tipos de negócios são mais
positivos para todos os envolvidos, principalmente no sucesso das tomadas de decisão que adotaram
a auto governança. A partir disso, temos as seguintes características da economia solidária:
Melhor condição de vida - A economia solidária precisa proporcionar melhores condições de
moradia, renda, educação e alimentação para as pessoas envolvidas.
Adoção de uma nova cultura - As pessoas que estão inseridas em uma proposta de economia
solidária devem adotar uma nova cultura de vida coletiva, abandonando toda a crença de
individualismo.
Inclusão dos mais excluídos - A economia solidária tem como característica buscar a inclusão das
pessoas que não têm lucro, nem fazem parte das classes mais beneficiadas da sociedade.
Fuga da busca incessante lucro - Outra característica da economia solidária é não buscar a todo
custo o lucro. Antes é preciso respeitar as demandas sociais e ambientais.
Alguns Exemplos de iniciativas de economia solidária no Brasil:
De acordo com a Organização Não-governamental Ecodesenvolvimento, a economia solidária no
Brasil gera renda para “2,3 milhões de pessoas no país e movimenta, em média, R$ 12,5 bilhões por
ano”. Os dados são do levantamento feito pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, Senaes.
Avemare: A Cooperativa de Catadores Autônomos de Materiais Recicláveis da Vila Esperança, a
Avemare, é um exemplo de economia solidária no Brasil. A exposição foi feita pela
Ecodesenvolvimento, ela foi “criada há seis anos por 40 pessoas, em Santana de Parnaíba, na Grande
São Paulo, após a prefeitura fechar o lixão da cidade. Hoje, a Avemare tem 90 cooperados, que
conseguem uma renda média mensal de R$ 1,5 mil”. 3. Banco Palmas
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Outro grande exemplo de economia solidária é o Banco Palmas. Nascido em uma comunidade pobre
de Fortaleza, no Ceará, ele nasceu com a ajuda de todos os moradores. Tudo isso partiu da ideia de
que a comunidade precisava consumir tudo o que produzia.
Hoje, existe até uma moeda local, comercializada entre os moradores. Os primeiros a acreditar no
projeto foram: “um peixeiro, uma fabricante de sandálias, uma artesã, um comerciante de um
mercadinho e uma costureira, que utilizaram os créditos para seus negócios”.
Feira de Artesanato da Economia Solidária
Essa é uma iniciativa que acontece no Mercado Municipal de São Paulo. A Feira de Artesanato da
Economia Solidária ocorre às sextas, sábados e domingos e comercializa frutas, hortaliças, produtos
lácteos, roupas, objetos de decoração entre outros produtos.
Todos os expositores fazem parte da Rede Artesanato Solidário SP que é parceira do Projeto
Economia Solidária SP Como Estratégia de Desenvolvimento. A ideia é gerar renda para os
participantes por meio dos princípios da economia solidária.
Relatos abaixo que vale a pena investir na economia solidária:
Sim. As características da economia solidária trazem grandes oportunidades para as pessoas e
comunidades excluídas economicamente. Isso porque, as iniciativas trabalham justamente a
geração de renda por meio da cooperação mútua entre os atores sociais envolvidos.
Vale lembrar que embora o cooperativismo possa ser baseado nos princípios da economia solidária,
nem toda cooperativa faz uso dessa iniciativa.
Isso significa que uma comunidade pobre pode se juntar e criar um negócio de auto governança e
obter renda a partir das necessidades reais de todos os moradores. O objetivo desse tipo de negócio
não é o lucro em si, mas sim o sucesso econômico de todos os agentes envolvidos, sempre respeitando
o meio ambiente, a cultura local e as necessidades reais de cada integrante.
(Texto extraído do site https://www.estudopratico.com.br/o-que-e-economia-solidaria/)
Os planejamentos da disciplina de Agroecologia foram estudados o Calendário Agroecológico e
datas ligadas a agricultura familiar e agronegócio relatados a seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grade Curricular da Disciplina de Agroecologia;
Produção Agroecológica;
Produção Convencional;
22/03/2019 - Dia Mundial da Agua;
19/04/2019 – Dia do Índio: Vídeo Agronegócio dentro de terras indígenas;
Produção Orgânica; Microrganismos Eficientes (EM);
22/05/2019 - Dia Mundial da Diversidade Biológica; Apresentação sobre a Diversidade
Biológica;
31/05/2019 - Reflexão sobre os desastres naturais: Barragens: Mariana, Brumadinho e
Rondônia;
05/06/2019 - Dia Mundial do Meio Ambiente: Apresentação sobre Meio Ambiente;
21/06/2019 - Dia Mundial da Luta contra a Desertificação e a Sequência: Vídeo sobre
desertificação;
Uso minimizado de agrotóxicos;
Preparo de composto orgânico;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparo de adubo orgânico;
09/08/2019 - Dia Internacional das Populações Indígenas; Apresentação das três Aldeias
que a Escola tem Salas Anexas;
14/08//2019 – Dia da Poluição; Vídeos demonstrando vários tipos de poluição;
16/09/2019 – Dia Internacional de Preservação da Camada de Ozônio; Vídeo
demostrando a importância da cama de Ozônio;
21/09/2019 – Dia da Árvore; Apresentação da importância da árvore;
03/12/2019 - Dia Internacional do Não Uso de Agroquímicos. Vídeo sobre uso de
agrotóxicos;
03/12/2019 - Dia nacional da promoção da Agricultura Ecológica. Vídeo demostrando a
importância da Agricultura Ecológica;
Produtos transgênicos; Soja Transgênica e Convencional; Vários cereais Transgênicos;
Contaminação do Solo;
Técnicas de Conservação do Solo;
Análise Química do Solo;
Contaminação do Lençol Freático;
Proteção dos recursos hídricos;
Recuperação de Nascentes;
Recuperação de matas ciliares;
Regeneração de áreas de preservação permanentes (APPs)

Horta escolar – Sala anexa Sol Nascente

Produção de galinha de postura e frango de corte
Sala anexa Sol Nascente
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Abertura da Trilha Ecológica – Sala Anexa Sol Nascente

Horta escolar – Sala Anexa Santa Ana

Horta escolar e Produção de frango de corte – Sala Anexa Base Aérea
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Plantio da cultura da mandioca – Sala Anexa Base Aérea

Horta escolar – Sala Anexa Boa Esperança

Plantio de mudas de abacaxi – Sala Anexa Boa Esperança
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Horta escolar e Produção de galinhas de postura e frango de corte
Sala Anexa Novo Horizonte

Produção de maracujá – Sala Anexa Novo Horizonte

Aula prática – Economia Solidária – Confecção de queijo
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Aula prática – Economia Solidária
Cultivo da batata doce e confecção de pão de batata doce

Alunos 9º Ano fazendo a calagem e adubação nos canteiros com formas
geométricas para plantio de ervas medicinais e plantio de ramas de batata doce

Horta da Escola Irany Jaime Farinha e produção de galinha de postura – Sede
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Colheita de cachos de banana na horta da escola 3º Ano Ensino Médio

Pré-escolar – Plantio de ervas medicinais

Cultivo da cultura da beterraba – 1º Ano – Fundamental
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Dia da árvore – 2° Ano – Fundamental

Cultivo da cultura da cebolinha – 2º Ano – Fundamental

Semeadura de sementes de cenoura – 3º Ano Fundamental
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Plantio melancia e produção de repolho 3º ano – Fundamental

Turma do 4º Ano Fundamental fazendo o plantio de mudas de couve

Alunos do 6º Ano colhendo quiabo
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Semeadura de sementes de rúcula 6º ano

Produção pepino 8º ano

Semeadura da cultura do quiabo – 9º Ano A
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Tratos culturais na cultura do quiabo - 9º ano A

Projeto da Trilha Ecológica – Sede

Desfile de 7 de setembro
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Solo preparado para plantio da cultura da mandioca – Ensino Médio

Tratos culturais da cultura da mandioca - Ensino Médio

Projeto de ornamentação da escola
Produção de mudas de samambaias – 3º Ensino Médio
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Projeto jardinagem da escola

Instalação da irrigação na horta escolar - 1º ano D

Colheita de alface – 1º ano C
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Construção de canteiros – 2º ano B

Colheita de Cupuaçu – Ensino Médio

Produção de beterraba, mandioca e abacaxi
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Produção de Rabanete

Intercambio a produtores da região e Cooperativa Cooperguarantã
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ESCOLA ESTADUAL ANA MARIA TISSIANI DE OLIVEIRA

RELATO DE EXPERIÊNCIA
EDUCAÇÃO DO CAMPO: COMPARTILHANDO SABERES
SOMOS MATUTO SIM SENHOR,
DA ZONA RURAL COM MUITO AMOR
NÃO SOMOS MELHORES OU PIORES DO QUE A ZONA URBANA
SO QUEREMOS, MEUS AMIGOS, SERMOS IGUAIS POR FAVOR!
NÃO CARECEMOS DE PENA OU DÓ...
DA TERRA NOS SAI O SUSTENTO...
ESPERAMOS NA EDUCAÇÃO.
A LIBERDADE DA NOSSA GENTE!
AINDA EXISTE MUITA DISCRIMINAÇÃO
DO POVO QUE SE DIZ SER MAIS INTELIGENTE,
SÓ PORQUE MORAM EM CIDADE OU COISA E TAL...
MAS AQUI NA NOSSA ROÇA...
NÃO NOS FALTA COMPETÊNCIA!
ESSE AQUI É UM DESABAFO DA PROFESSORA RURAL,
QUE VÊ EM SEUS ALUNOS...
A VONTADE DE VENCER...
DE SERMOS RECONHECIDOS
PELO BRASIL OU PELO MUNDO
COMO DE FATO MERECEMOS
APRESENTAÇÃO
O objetivo deste texto é relatar as experiências vivenciadas durante a execução de projetos
realizados com adolescentes e jovens estudantes da Escola Estadual Ana Maria Tissiani de Oliveira,
que está localizada na Agrovila do P.A Bojuí a uma distância de 40 Km da sede do município
Diamantino- MT. Os projetos aqui relatados foram desenvolvidos com todos os alunos do 6º ano ao
3º ano do Ensino Médio. Alguns desses projetos já vêm sendo executados desde o ano de 2007, Como
a Horta, ERER (Educação das Relações Etnicorraciais) , Diversidade e Cultura de Mato e Leitura. No
ano de 2019 foi incluído o projeto Sarau, porém
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estaremos relatando experiência, apenas do ano de 2019. Atualmente a escola atende cerca de 90
alunos do 6º ano ao 3º ano do Ensino médio.
Os projetos aqui relatados foram desenvolvidos não para os alunos, e sim com eles. Isso quer
dizer que os projetos foram construídos a muitas mãos, mãos de professoras e mãos pequeninas dos
alunos, ávidas por conhecer, tocar, experimentar, sentir. Certamente os leitores perceberão a
participação ativa dos alunos nesse processo de autoria compartilhada entre professores e alunos.
Além disso, essa realização contou com a importante contribuição da família que compõe nossa
comunidade educacional, a qual caminhou conosco de braços dados durante todo o processo de
aprendizagem.
Esse processo de aprendizagem permitiu o alargamento de horizonte para todos os sujeitos
envolvidos: alunos, professores, família, profissionais da educação da própria instituição o que é
próprio à proposta de projetos de trabalho, que é a forma com que nossa instituição optou para
materializar e traduzir nossa concepção de currículo.
Todo trabalho pedagógico desenvolvido na unidade escolar visa propiciar melhorias nas
condições de ensino da escola existente no assentamento buscando assim novas perspectivas nas
ideias e ações pedagógicas voltadas para educação no campo.
Estaremos fazendo relato das experiências dos projetos relacionados abaixo:
PROJETO HORTA
O Projeto Horta nasceu da necessidade da inclusão dos alunos na realidade global no que
diz respeito à Educação Ambiental, visando a sustentabilidade do Meio Ambiente, ensinando o
respeito mútuo entre a Sociedade e a Natureza, entendendo esta como sendo a sua morada. Uma
vez que o campo é local de subsistência de produção, de crescimento e não de atraso e a escola que
lá está é parte integrante da comunidade campesina e assim deve ser vivida e construída por todos
(professores, alunos, pais e comunidade).
O projeto não tem um tempo de duração que possa ser pré-estabelecido. No caso da horta
foi o tempo necessário até a colheita; sendo possível prever que, a cada ano, as turmas continuarão
com o seu plantio e cuidado. A intenção da horta foi torná-la um patrimônio da escola.
O contato com a terra no preparo dos canteiros e a descoberta de inúmeras formas de vida
que ali existem e convivem, o encanto com as sementes que brotam como mágica, a prática diária do
cuidado – regar, transplantar, tirar matinhos, espantar formigas é um exercício de paciência e
perseverança até que a natureza
nos brinde com a transformação de pequenas sementes em flores, frutos, verduras e legumes viçosos
e coloridos.
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Os gestores da Unidade escolar tiveram uma participação fundamental nesse projeto, pois foram
responsáveis pela supervisão do mesmo, coordenando as decisões tomadas durante o projeto. Sua
participação foi importante também na resolução dos problemas que surgiram, realizando contato
com especialistas e outras pessoas que puderam colaborar com o projeto.
Os professores atuaram auxiliando e orientando os alunos no desenvolvimento e manutenção da horta.
Eles puderam também elaborar estratégias para tratar dos conteúdos das diferentes áreas no
contexto deste projeto.
As merendeiras da escola puderam participar da higienização e do preparo dos alimentos, além de
auxiliar os alunos a escolher e preparar receitas que tenham, entre seus ingredientes, os alimentos
cultivados na horta.
Todas as turmas cultivaram temperos, verduras e legumes com partes comestíveis grandes e coloridas
de crescimento rápido e de fácil cultivo (alface e rabanete, por exemplo) a manutenção da horta
foram acompanhadas em dias alternados pelos alunos, mas houve a necessidade fundamental de
acompanhamento diário por alguém previamente avisado e que estivesse disponível para o auxílio.
Alguns pais nos relataram que os filhos se envolveram mais nos afazeres do sítio, a partir do
desenvolvimento da horta na escola, também era doado hortaliças para alunos.
PROJETO: ERER (Educação das Relações Etnicorraciais) Diversidade e Cultura de Mato Grosso
O projeto foi trabalhado interdisciplinarmente mesclando suas atividades teóricas ou práticas
com conteúdos de outras disciplinas: principalmente a Língua Portuguesa e artes, num objetivo de
desenvolver interesses, potencialidades e formar cidadãos que valorizem sua cultura, tenham orgulho
de seu passado, aproveitem melhor o presente e possam produzir em conjunto um futuro mais justo e
humano. O projeto foi desenvolvido com alunos da 3ª Fase do 2º Ciclo, 3º Ciclo, Ensino Médio da
Escola Estadual “Ana Maria Tissiani de Oliveira”, foi de Março à Novembro.
Os assuntos foram abordados de maneira dinâmica e flexível de acordo com o tema inserido
no projeto no ano de 2019. Instrumentos que foram utilizados: Busca de apoio de material didático e
pedagógico, Pesquisas sobre a História da Agrovila Bojuí-Diamantino, onde a escola esta localizada.
Entrevistas com pessoas de diferentes culturas, questionários, leituras de jornais, revistas, cartazes,
dança cultural de Siriri, produção de textos, desfile, culinária, fotografias, slides, debates, pesquisas,
palestras, filmes, músicas, paródias.
Foi proposto trabalhos direcionados de forma que o educando trabalhou individualmente e
em grupos. O encerramento do Projeto deu-se em Novembro com exposição e apresentação dos
relatórios das visitas; apresentação de capoeira, desfile da beleza africana, poesias africanas,
apresentação de Teatro, artesanato, painéis, e Danças. E o tão esperado Desfile foi sensacional,
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titulado como: garoto e garota Erer, todas as raças tiveram suas representações durante o desfile,
nossa diversidade cultural e o respeito pelas diferenças foi o destaque do projeto.
PROJETO DE LEITURA: LEITOR COM PRAZER E O SARAU
Em primeiro lugar este projeto é um incentivo para que a leitura seja, acima de tudo, o que
realmente é: um grande prazer! O trabalho foi desenvolvido durante todo ano letivo de 2019, e a
culminância foi o Sarau no mês de setembro de 2019.
O foco principal do projeto foi a rotina de leituras, no qual ficou evidente a superação das
dificuldades de leitura encontradas, referentes entonação, segurança e interpretação. O trabalho foi
desenvolvido em sala de aula, visitas a biblioteca, ao ar livre, com tipos e gêneros textuais
diversificados, sendo um convite à imaginação, desenvolvendo a escuta atenta, previu situações de
leituras em voz alta pelo professor e pelos alunos, promoveu leituras de textos em capítulos, propor
a leitura individual para estimular preferências e formar leitores autônomos, leitura em dupla, roda
de leitura, fichas de leitura, leitura de bulas de remédios, leitura silenciosa e em voz alta, figura,
leitura através de experiência, filmes histórias em quadrinhos, músicas.
Transformaram capítulos de livros em teatro, transformaram trechos de livros em músicas,
confeccionaram cordéis com temas relevantes, cada turma ficou com um tema, uma vez que o projeto
de leitura estava inserido em todos os projetos desenvolvidos.
Foi riquíssimo esse projeto, deu para perceber os avanços na aprendizagem quanto a leitura
e escrita no momento do Sarau. O sarau aconteceu durante a tarde, com as apresentações artísticas
desenvolvidos pelos alunos, surpreendente, apresentações riquíssimas, apresentaram vários cordéis,
monólogo, painéis. Paródias e danças.
No sarau também foi apresentado as atividades desenvolvidas nas oficinas ofertadas pela
rede Municipal, como: capoeira, fanfarra, judô e dança. Foi notório o avanço em todas disciplina,
pois um aluno que lê e interpreta, ele desenvolve outras aprendizagens com mais facilidade. A nossa
escola é o espaço de sonhar, espaço de acreditar que todo sonho é possível! Lendo, contando,
inventado, pois como nos livros a vida é uma arte!
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com projetos relacionados acima, os alunos puderam se envolver num trabalho que pretendia
não somente a construção do indivíduo letrado, mas também, mexer com suas emoções, sentimentos e
memórias familiares, resgatando, dessa forma, valores que estão adormecidos nessa sociedade
contemporânea e volúvel.
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O desenvolvimento dos projetos apontou um dos muitos caminhos para essa ruptura. Por meio
dessa proposta, foi possível concretizar a ideia de trazer para o espaço escolar as muitas vivências
e culturas de nossos alunos, transformando a sala de aula em um ambiente proporcionador da
aprendizagem em mão dupla, tanto aluno como professor aprendem.
Os alunos tornaram se protagonistas no processo, aumentaram sua autoestima e aderiram
mais facilmente às propostas desenvolvidas, tornando-se alunos autônomos e participativos, o que,
consequentemente, irá refletir em sua vida além dos muros da escola.
E amanhece... O sol radiante nos cumprimenta. A vida campesina, na sua doçura e simplicidade
acorda, acorda com vontade de vencer, de ser reconhecida, de ser vista, olhada de perto. Sacodem
a poeira, respiram e vão em busca dos seus sonhos... Porque ainda existem pessoas comprometidas
com a Educação, porque aqui o calendário é diferente. Respeitamos a especificidade da nossa gente.
Mais um dia... Porque todo tempo é tempo de aprender! E a nossa história será escrita diferente...
ANEXOS
PROJETO HORTA

PROJETO ERER (Educação das Relações Etnicorraciais) – Diversidade e Cultura de Mato Grosso
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PROJETO ERER (Educação das Relações Etnicorraciais) – Diversidade e Cultura de Mato Grosso

PROJETO DE LEITURA: LEITOR COM PRAZER E O SARAU
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Título do Projeto: Campo em Ação
Unidade Escolar: Escola Estadual Cezina Antônia Botelho
Endereço: Praça Sebastião de Arruda Botelho, Centro - Distrito de Baús, Acorizal - MT CEP:
78.480-000.
Diretora: Luis Fernando Pedroso Cornélio da silva
Secretario: Rejane Leslie Gusmão
Coordenador Geral: Evaldo Craveiro

“A educação é a arma mais poderosa que você
pode usar para mudar o mundo” (Mandela)
INTRODUÇÃO
Para que a escola se transforme em um lugar atrativo e inclusivo e dê passos seguros na
superação do fracasso escolar apontado nas estatísticas através dos índices de reprovação e
abandono, faz – se necessário aprofundar as reflexões, Ao construirmos a nossa escola, planejamos
o que temos intenção de fazer, de realizar. Lançamos-nos para adiante, com base no que temos. É
antever um futuro diferente do presente. Movidos por esses desejos que não é só do corpo docente
da escola Cezina, mas de toda comunidade, através da Manutenção das disciplinas: Economia
Solidaria; Agroecologia e Agricultura Familiar segundo o que diz nos artigos e parágrafos da LDB
nº9394/96 com relação à Base Diversificada e demais decretos, resoluções, pareceres e normativas,
que garantem a oferta. Neste sentido trazemos pensamentos e ideias sobre a produção de alimentos
agrícolas em larga escala, atualmente tem sido uma prática constante do homem e isto deste ao longo
de sua história, porém estas tem tido um custo ambiental elevado, comprometendo a sustentabilidade
dos ecossistemas agrícolas. O avanço tecnológico nas atividades agrícolas sem a preocupação
ambiental pode trazer problemas relacionados às erosões do solo, à poluição das águas, do solo, do
ar e à contaminação dos alimentos. A Agroecologia como metodologia de trabalho a ser adotada
no campo, tem ganhado, cada vez mais, espaço. O termo Agroecologia vem sendo utilizado como
referência para as práticas agrícolas que buscam obter boa produtividade animal e vegetal aliada
à diversidade de alimentos, com a percepção norteadora de que a Terra é um Planeta Vivo e que
as futuras gerações têm o mesmo direito das gerações atuais de viverem num ambiente saudável em
que haja a proteção dos recursos naturais.
A principal função do trabalho com o projeto Campo em Ação é sensibilizar a todos sobre a
importância do viver saudável agradável e também harmônico, e que as comunidades da Serra tenha
conhecimento do fundamental papel que a escola está desenvolvendo, Vida no Campo é uma ideia
que vem de encontro de tudo aquilo que precisa ser trabalhado e ter sucesso, a princípio começaremos
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com a horta na escola trabalhando e realizando a perspectiva de melhoramento da qualidade da
merenda escolar e também na alimentação dos moradores. Deste modo procuremos abranger mais
as nossas atividades, estamos imbuídos também no trabalho de socialização trazendo os moradores
da comunidade para que venha fazer parte nos eventos da instituição como, na dança do siriri, cururu
na peça teatral confecção de peças artesanais, na fabricação de produtos de limpeza, na
organização da escola. Essas ações se tornarão ainda mais reais se formos contemplados com
recursos e ajuda para facilitar o nosso trabalho que está sendo tão importante, acreditamos que a
escola está fazendo sua parte e o resultado e frutos já estão sendo colhidos.

JUSTIFICATIVA
A Escola Estadual Cezina Antonia Botelho através das salas anexas da Comunidade da
chapada da vacaria desenvolve na base diversificada da matriz curricular as disciplinas optativas;
Agroecologia, Agricultura Familiar e Economia Solidaria este planejamento diversificado nos anos
finais do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano atende 18 estudantes e no ensino médio 14 estudantes
da 1ª ao 3ª serie desta modalidade de ensino. Este planejamento de atendimento tem por objetivo
os estudantes; os profissionais da educação e comunidade que se interagem de maneira autônoma
com os processos de ensino e com o trabalho com a terra, com a cultura e com a valorização da vida
campesina no seu desenvolver econômico e social, praticando e participando ativamente da
comunidade local dentro das diversidades encontrada na sociedade civil organizada no seu contexto
social. Dentre tantos os temas, a horta escolar vem a encontrar um ambiente propicio na escola
permitindo a multidisciplinaridade escolar como fator de integração de conhecimento e inovação dos
métodos de plantio, ocupando um espaço físico que até então estava ocioso, transformando o em
ambientes de espaços produtivos em gêneros alimentícios complementando e reeducando não
somente na pratica de aulas teóricas de plantios, mas também sendo efetivos fatores dos
procedimentos de reeducação alimentar e da pesquisa da medicina alternativa. Além disso os
estudantes através dos trabalhos artesanais desenvolvem suas habilidades manuais expressando e se
fazendo ouvir por meio de criatividades, complementando ainda neste contexto como fonte de renda
extra familiar, usando tão somente das matérias primas advinda das fontes produzidas no
planejamento da horta escolar. Ao final do processo como de costume na socialização das
intervenções pedagógicas apresenta-se a comunidade em dinâmicas de oficinas os resultados dos
produtos e pesquisas realizadas sempre terminando com apresentações de comidas típicas e danças
expressivas da regional idade local da comunidade da chapada da vacaria. Este desenvolvimento
de formação continua vem sendo acompanhado e monitorado pelo Centro de Formação de
Professores o CEFAPRO de CUIABA-MT, onde estudos e apresentações dos resultados são ampliados
por meio de trocas de experiências visando os pontos positivos e negativos, servindo como orientações
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de intervenções para o próximo ano letivo, e de acordo com o acompanhamento feito pela gestão
da unidade escolar e Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar o CDCE da Escola Estadual
Cezina Antonia Botelho, entende se por diagnóstico que se faz necessário à continuidade do
Planejamento da Base Diversificada na sala anexa da comunidade da chapada da vacaria por ser
fonte primordial de ensino, sendo necessário ao atendimento.
Desta forma concluímos que há uma necessidade de um olhar, mais crítico por parte dos
investimentos públicos com relação à formação Humana. Sendo precisamente os homens que
transformam às circunstâncias, nada mais razoável que “o educador precisa ser educado”. Para
mudar a educação, temos de investir nos termos de planos e oferta de ensino para esta modalidade
do Ensino para que as manifestações culturais tenham seu espaço garantido, que não venha ser
perdida, ou que venha ser objeto somente das lembranças dos meninos e meninas do passado.
Entendemos que as manifestações culturais da comunidade fazem parte do acervo patrimonial desses
povos que moram nos lugares distantes das capitais ou das grandes cidades. Com efeito, entendemos
que esse arcabouço da cultura e cultura corporal local deve ser entrecortado pelos valores e pela
força da cultura universal, estabelecendo-se uma tensão equilibrada, pois é a escola a instituição que
acreditamos ainda, sabe e pode promover de maneira mais sistemática e realista o encontro de
culturas e, quiçá nas aulas destas disciplinas diversificadas também: Economia Solidaria; Agroecologia
e Agricultura Familiar.
IDENTIFICAÇÃO
Título do Projeto: Campo em Ação
Unidade Escolar: Escola Estadual Cezina Antônia Botelho
Endereço: Praça Sebastião de Arruda Botelho, Centro - Distrito de Baús, Acorizal - MT
CEP: 78.480-000.
Diretor: Luis Fernando Pedroso Cornélio da silva
E-mail: aco.ee.cezinaa.botelho@educacao.mt.gov.br
Secretária: Rejane Leslie Gusmão
Coordenador Geral: Evaldo Craveiro
OBJETIVO GERAL
Disseminar os conhecimentos adquiridos entre a escola e os moradores das comunidades, para
buscarem uma vivência na valorização, respeito e fraternidade, aprimorando os conhecimentos que
já possuem em novas etapas do cotidiano, sensibilizar os alunos e toda comunidade na valorização
dos seus costumes. Mostrando a importância do convívio, tornando como um norte para um viver
harmônico entre todos.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS


Criar prática pedagógica atrativa e ligada às necessidades dos estudantes;



Criar hábitos alimentares saudáveis no plantio orgânico.



Falar na importância do laboratório de mudas.



Propor a recuperação de área degradada



Desenvolver com toda a comunidade escolar a valorização e respeito com as diferenças
culturais.



Apresentar o projeto como um instrumento de desenvolvimento da educação ambiental de
forma interdisciplinar;



Reconhecer diferentes hábitos alimentares;



Respeitar as culturas regionais em seus aspectos.



Incentivar os estudantes a fazer os diálogos e textos de apresentação de cada planta;



Identificar alimentos e sua origem.



Programar algumas horas para levar os estudantes a cozinha da escola e preparar receitas
de produtos da horta da escola.



Reconhecer os cuidados que se deve ter no preparo e na manipulação dos alimentos;



Propor para os estudantes sobre a importância na conservação do meio ambiente.



Reconhecer a importância da alimentação e como deve ser em cada etapa da vida humana;

PLANEJAMENTO - DIVERSIFICADO
COMPETÊNCIAS / HABILIDADES


Conhecer as teorias da origem e evolução das espécies



Adquirir noções de gestão de recursos genéticos e agrobiodiversidade.



Aplicação de técnicas de multiplicação de células de diversas espécies vegetais



Conhecer técnicas de cultivo, conservação e controle de microrganismos.



Conhecer técnicas de fabricação de produtos biotecnológicos por processos fermentativos.



Conhecer e aplicar técnicas para produção de bancos de sementes.



Conhecer e aplicar técnicas para produção de defensivos orgânicos para controle de pragas
e doenças.



Conhecer e aplicar técnicas para recuperação de áreas degradadas.
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Planejamento, organização e monitoração da produção em cultivos abertos e protegidos,
viveiros e casas de vegetação.



Diferenciar biotecnologia de agrobiodiversidade.



Estudar casos de conservação de germoplasma.



Conhecer e operar motores, máquinas e implementos agrícolas.



Identificar máquinas, motores e implementos agrícolas.



Regular e efetuar manutenção máquinas, motores e implementos agrícolas.



Operar máquinas, motores e implementos agrícolas.



Elaborar plano de manutenção máquinas, motores e implementos agrícolas.



Calcular custos operacionais das máquinas agrícolas.



Monitorar o uso de máquinas, implementos e ferramentas agrícolas, obedecendo às normas
de segurança no trabalho.



Aplicar práticas conservacionistas.



Contextualizar a topografia.



Extensão e campo de ação.



Utilizar métodos, processos e manejar instrumentos destinados à execução de levantamentos
topográficos.



Selecionar métodos, processos e instrumentos para levantamentos topográficos.



Executar os levantamentos topográficos coletando os dados de campo.



Converter dados de levantamentos topográficos em informações.



Realizar, orientar e acompanhar levantamento planimétrico, altimétrico e planialtimétrico.



Representar graficamente uma localidade.



Planejar e executar levantamentos para conservação do solo.



Executar técnicas e modelos matemáticos aplicáveis aos trabalhos topográficos.



Elaborar projeto geométrico de parcelamento e desmembramento do solo.



Executar traçado de parcelamento de solo, seguindo a lei vigente e as exigências para
cada tipo de projeto.



Conhecer as tecnologias da topografia automatizada.



Descrever o contexto da agroindústria no desenvolvimento sustentável.



Definir, classificar e relacionar os nutrientes e seu desempenho na alimentação.



Orientar a conservação, processamento e armazenamento de matéria-prima.



Aplicar métodos e técnicas de armazenamento da matéria-prima e produtos agroindustriais.



Levantar as causas das alterações da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
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Identificar os principais componentes químicos dos alimentos, suas funções e transformações
bioquímicas.



Identificar os principais grupos de microrganismos, fatores que afetam seu desenvolvimento e
formas de contaminação de alimentos.



Conhecer as causas e efeitos nos alimentos dos microrganismos benéficos e maléficos na
industrialização, vida de prateleira e armazenamento.



Conhecer os microrganismos e suas condições de crescimento.



Aplicar tecnologias de produção para a obtenção dos diversos produtos agroindustriais



Conhecer e avaliar os processos fermentativos básicos empregados na indústria de
alimentos.



Relacionar etapas do processo de transformação da matéria-prima em produtos acabados.



Avaliar a preferência e aceitabilidade de alimentos dentro do estudo de desenvolvimento e
novos produtos.



Planejar, orientar, avaliar e monitorar o programa de higienização e sanitarização na
produção agroindustrial.



Conhecer noções de higiene e saúde na agroindústria.



Analisar a qualidade da água a ser utilizada.



Reconhecer os perigos de contaminação por alimentos alterados bioquimicamente



Orientar para o uso adequado dos equipamentos eletromecânicos e instalações industriais.



Orientar a elaboração de projetos de infraestrutura de apoio e as instalações rurais para a
produção agropecuária.



Verificar a qualidade e apresentação dos produtos agropecuários e agroindustriais



Aplicar legislação pertinente.

BASE CONCEITUAL - TECNOLÓGICA


Histórico da agroindústria - Contexto regional, estadual e nacional.



Importância econômica da agroindústria.



Sustentabilidade econômica, ecológica e social na agroindústria.



Processos fermentativos.



Microrganismos empregados em fermentação.



Bactérias.



Bolores.



Leveduras.
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Classificação da fermentação.



Fermentação láctica.



Fermentação alcoólica.



Bebidas.



Panificação.



Fermentação acética.



Controle dos meios.



Análise e armazenamento da matéria prima e produtos agroindustriais.



Análise da matéria prima.



Seleção e classificação de matéria prima.



Controle sanitário da matéria-prima armazenada.



Barreiras fitossanitárias.



Conservação da matéria prima e produtos agroindustriais.



Conservação por método físico.



Conservação por método químico.



Boas práticas de fabricação.



Controle de qualidade.



Perigos de contaminação por alimentos alterados bioquimicamente.



Carboidratos, lipídeos, proteínas, vitaminas, sais Minerais.



Fatores que interferem nas reações bioquímicas dos alimentos.



Alterações bioquímicas dos alimentos.



Fundamentos de higienização e sanitização Higiene, limpeza e sanitização da agroindústria.



Métodos de limpeza.



Métodos de sanitização – Físico e químico.



Análise de perigos e pontos críticos de controle.



Noções de enzimas e outros catalisadores.



Efeito dos fatores ambientais sobre os microrganismos (temperatura, PH, oxigênio, luz, água).



Microrganismos patogênicos e deterioradores em alimentos.



Análise sensorial.



Os sentidos humanos.



Fatores que interferem na análise sensorial.



O laboratório de análise sensorial.



Métodos de análise sensorial.
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Embalagem.



Propriedades e aplicações.



Informações na embalagem.



Rotulo.



Apresentação dos produtos a serem comercializados.



Designer de embalagem.



Marketing.



Resíduos e Poluição Ambiental.



Normas Técnicas.



Leitura e interpretação de manuais técnicos.



Normas para execução de atividades agroindustriais.



Tipos de instalações agroindustriais.



Dimensionamento.



Layout das instalações agroindustriais.



Economia de energia, tempo e trabalho.



Equipamento – operação e manutenção.



Etapas de industrialização.



Tecnologias de produção.



Processos de industrialização.



Máquinas e equipamentos de industrialização e sua manutenção.



Técnicas de obtenção de licores, doces e geleias.



Técnicas de obtenção de farinhas.



Técnicas de obtenção de conservas.



Técnicas de obtenção de desidratados.



Técnicas de obtenção de embutidos.



Técnicas de obtenção de açúcar, aguardente e álcool.



Técnicas de obtenção de óleos e noções de biodiesel.



Segurança do trabalho.



Inspeção sanitária.



Legislação específica para agroindústria.



Certificação e comercialização de produtos.



Saber popular.



Agricultura Familiar.
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A origem dos alimentos.



Nossa origem (moradores)



Agroecologia.



Em busca do bem-estar.



Socialização



Respeitando os espaços



Composição e classificação dos alimentos



Sementes criolas



Olericultura.



Higiene e aproveitamento dos alimentos



Economia Solidária.



Alimento no lugar certo.



Desperdício.



Trocas de produção entre moradores.



Vitaminas e minerais.



Solo fértil.



Calendário agrícola.



Alimentos com carboidrato.



Pesquisa de receita utilizando verduras, frutas e legumes.



Diferentes hábitos alimentares.



Consumo consciente.



Integração nas áreas de conhecimento.



Como trabalhar as áreas de conhecimento com os conteúdos científicos na horta pedagógica.



Definições e Conceitos fundamentais de topografia.



Normas Técnicas - NBR-13133/94.



Ponto Topográfico. Plano Topográfico. Limites de aplicação da topografia.



Localização de pontos sobre a superfície terrestre. Sistemas de coordenadas. Paralelos e
Meridianos. Latitude e Longitude.



Materiais e equipamentos topográficos.



Trigonometria.



Cálculos agrários.



Cálculo de Coordenada.



Norte geográfico e magnético.
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Noções de Topografia aplicada à cartografia.



Planimétrica e Altimetria.



Perfil do terreno Plano de Referência – Superfícies de Nível.



Níveis Topográficos.



Nivelamento.



Estudo da propagação de erros.



Conceitos de medidas.



Erros sistemáticos e erros acidentais.



Curvas de Gauss e dispersão de erros.



Propagações de erros.



Métodos dos mínimos quadrados.



Medidas lineares e angulares.



Interpretar normas técnicas.



Convenções gráficas.



Desenho geométrico e/ou topográfico, áreas e rotulagem, escalas e croquis.



Métodos de traçados das curvas de nível.



Tipos de medidas.



Alinhamentos e transposição de obstáculos com trenas e balizas.



Levantamento e divisão de áreas.



Rumos e azimutes.



Técnicas topográficas para conservação do solo.



Tipos de representação gráfica.



Uso racional do solo;



Construção rural;



Cálculos agronômicos;



Pesquisa científica;



Legislação.



Aquisição de propriedades;



Direito da vizinhança;



Desapropriação;



Perícia Judicial;



Demarcação de Terras



Tecnologia da topografia Automatizada.
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Instrumentos Eletrônicos.



Softwares correntes.



Noções de sistema de posicionamento GPS.

METODOLOGIA
Para usufruto dos recursos e dos ambientes serão organizadas aulas expositivas, palestras,
leituras de textos, projeção de vídeos, trabalhos em grupo, seminários, multimídia e visita técnica,
aulas práticas em laboratório e de campo, visitas a instituições, cooperativas, associações e produtores
rurais, Aulas práticas no laboratório de informática, estudos dirigidos com abordagem prática,
seminários, pesquisa na Internet.
Este projeto deverá ser desenvolvido dentro de uma concepção que busca promover a
integração do pensamento crítico, do pensar criativo e da prática como atuação consciente. A
concepção pedagógica do curso parte do princípio de que a tomada de consciência, por parte do
aluno sobre os próprios processos, maximiza os resultados de aprendizagem.
As atividades serão desenvolvidas para a construção das competências/habilidades, nas
diversas áreas do conhecimento ressaltando que a metodologia deve contemplar os aspectos
cognitivos, psicomotores e sócios afetivos que a BNCC Integra.
Considerando o organizado para o ano letivo, por área de conhecimento e/ou competências,
as habilidades serão desenvolvidas preferencialmente a partir de temas específicos da área e que
sejam comuns à escola, professores e alunos. Podendo-se trabalhar com situações ligadas ao meio
ambiente e à comunidade onde a escola se situa, de maneira que possam vir a oferecer soluções a
problemas vivenciados, promovendo situações reais de aprendizagem e a interação teoria/prática.
Para estimular o desenvolvimento da criatividade, as atividades pedagógicas envolvem
procedimentos baseados em:


Entrevista



Dança siriri



Mapa



Teatro das frutas



Cartaz



Preparo da horta na escola (pratica)



Receita (teoria e pratica)



Brincadeira (pular corda, roda, etc.).



Confecção de caderno de receita



Confecção de um álbum de recortes



Palestra



Rótulos e embalagens



Confecção



Medidas

de

tabela

(calendário

agrícola)
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Preparação dos alimentos na merenda



Plantio

escolar



Semear as sementes e produzir mudas



Limpar e preparar o terreno



Mudar as mudas



Preparar os canteiros



Dar manutenção diariamente

AVALIAÇÃO
A avaliação, durante o desenvolvimento do Projeto, deverá ser processual, diagnóstica
inclusiva, formativa, com recuperação no próprio processo de formação, extrapolando o caráter
individual de cada base tecnológica e científica, possibilitando aos estudantes, demonstrarem através
de projetos de investigação e ações concretas as competências e as habilidades expressas em cada
área do conhecimento.
A avaliação será subsidiada pela retroalimentação contínua do processo de ensino e
aprendizagem mediante diagnóstico da realidade, fundamentada nos dados oriundos de resultados
obtidos e metas alcançadas de modo que se possa assegurar o desenvolvimento das competências.
O processo de formação voltado para a constituição de competências pressupõe o
planejamento, a organização, a estruturação e o desenvolvimento de procedimentos pedagógicos
coerentes com essa dinâmica, um conjunto articulado de atividades e recursos pertinentes que
ofereçam oportunidades efetivas de aprendizagem aos estudantes.
Serão utilizadas para registro do acompanhamento do processo de ensino, as Fichas de
Atividades onde os professores farão as anotações de desempenho individual e das turmas permitindo
diagnosticar os avanços dos estudantes, verificando até que ponto as competências propostas estão
sendo alcançados, apontando ainda, caminhos para novos procedimentos que possibilitem a
superação das dificuldades do estudante.

PÚBLICOS
Estudantes, professores, comunidade escolar e moradores da comunidade da Chapada da Vacaria.

TEMPO ESTIMADO
Durante o ano letivo de 2019.
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CRONOGRAMA
AÇÃO

INÍCIO

Elaboração do projeto

Janeiro

Disponibilizar os documentos do Projeto para toda a Comunidade

Fevereiro/

Escolar em 2019 e realizar grupos de estudos participativos a fim de

Março

TÉRMINO

mobilizá-los quanto ao projeto para que se sensibilizem e trabalhem
em conjunto.
Definir o responsável direto pela manutenção da Horta Pedagógica.

Fevereiro/
Março

Escolha dos funcionários já capacitados através de cursos Técnicos

Fevereiro/

para utilização adequada no desenvolvimento da horta.

Março

Promover seminários durante o ano letivo.

Abril/

Setembro/

Maio

Outubro

Responsabilizar todos: gestor, coordenador, professores e

Fevereiro/

funcionários pela execução de atividades curriculares com temas

Março

transversais, utilizando a Horta como laboratório vivo de
aprendizado.
Redelimitar os espaços físicos para implantação de novas

Fevereiro/

Março

metodologias no projeto.

Março

Limpeza do local

Março

Construções dos canteiros - preparo do solo

Março

Transporte do esterco

Março

Agosto

Plantio das hortaliças nos viveiros

Abril

Novembro

Transplantes das mudas e tratos culturais

Abril

Novembro

Visitas técnicas e acompanhamento do projeto pela Empaer

Março

Novembro

Avaliação das atividades durante o ano

Outubro

Culminância: apresentar as atividades lúdicas pedagógicas (teatro,

Novembro

gincana, música, dança, etc.) envolvendo toda Unidade Escolar e
comunidade.
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LEVANTAMENTOS DE PROBABILIDADE ORÇAMENTÁRIA - I

Preços em R$
Discriminação

Unidade

Quantidade

Unitário

Total

Regadores

Unidade

05

30,00

150,00

Som brite

Unidade

01

700,00

500,00

Balde Plástico 10 litros

Unidade

03

20,00

60,00

Sacho

Unidade

05

12,00

60,00

Ancinho (rastelo de ferro)

Unidade

02

60,00

120,00

Tela contra passarinho

Unidade

02

200,00

400,00

Pá de transplante

Unidade

05

40,00

200,00

Kit de Irrigação

Unidade

01

2.500,00

2500,00

Cano

Barra

20

40,00

600,00

Caixa D’água

Unidade

02

600,00

600,00

Peneira de arame

Unidade

04

20,00

80,00

Carriola

Unidade

03

200,00

600,00

Colher de transplante

Unidade

06

20,00

120,00

Bomba de água

Unidade

01

Bandeja para mudas

Unidade

06

80,00

480,00

Sacolas para mudas

Kg

20

30,00

600,00

Facão

Unidade

01

50,00

50,00

1.600,00

Total Geral

Total=1.110,00

LEVANTAMENTOS DE PROBABILIDADE ORÇAMENTÁRIA - II
Discriminação

Unidade

Quantidade

Preços em R$
Unitário

Total

Berinjela

Pacote

05

10,00

50,00

Beterraba

Pacote

05

10,00

50,00

Cenoura

Pacote

05

10,00

50,00

Pepino

Pacote

05

10,00

50,00
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Tomate

Pacote

05

10,00

50,00

Jiló

Pacote

05

10,00

50,00

Alface Lisa

Pacote

15

10,00

150,00

Alface crespa

Pacote

15

10,00

150,00

Feijão Vage

Pacote

05

10,00

50,00

Repolho

Pacote

05

10,00

50,00

Couve

Pacote

05

10,00

50,00

Cebolinha

Pacote

05

10,00

50,00

Coentro

Pacote

10

10,00

100,00

Salsa

Pacote

10

10,00

100,00

Pimentão

Pacote

05

10,00

50,00

Rabanete

Pacote

05

10,00

50,00

Quiabo

Pacote

05

10,00

50,00

Rúcula

Pacote

10

10,00

100,00

Abobrinha verde

Pacote

10

10,00

100,00

Maxixe

Pacote

10

10,00

100,00

Vagem

Pacote

10

10,00

100,00

Melão

Pacote

05

10,00

50,00

TOTAL

155,00
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ANEXOS
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ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO NAGIB SAAD
Disciplinas Diversificadas: Agroecologia, Economia Solidária e Agricultura Familiar.
A Comunidade de Agrovila das Palmeiras, que abriga a Escola Estadual Do Campo Nagib Saad,
situa-se na zona rural do município de Santo Antônio de Leverger, distante 120 Km da sede do
município. A comunidade conta com a produção de alimentos em escala familiar e garante que eventos
como festas de santos, casamentos, aniversários, sejam realizados com mesa farta. Os professores da
referida Escola utilizam esses saberes como estratégia para tornarem as aulas atrativas para os
alunos dentro das diretrizes da BNCC/DRC-MT.
OBJETIVO
Estabelecer práticas de metodologias ativas de forma interdisciplinar e transdisciplinar, favorecendo
a aprendizagem dos

estudantes e incentivando o trabalho dos produtores locais, permitindo a

intervenção e aprimoramento pedagógico, fortalecendo a agricultura familiar da região.
ATIVIDADES REALIZADAS
O desenvolvimento das Disciplinas de Agroecologia, Economia Solidária e Agricultura Familiar foram
vivenciadas com práticas que subsidiaram o desempenho da Horta Escolar, do Bosque Pedagógico e
da Criação de frangos.
Através dessas disciplinas, foi possível trabalhar em equilíbrio com a natureza afim de produzir
alimentos e produtos orgânicos, ecologicamente sustentável, e realizar bimestralmente a Feira da
Economia Solidária que contempla toda a comunidade escolar, dispondo da participação dos
agricultores locais com venda e troca de seus produtos.
As aulas aconteceram no contra turno uma vez por semana. E as ações eram estabelecidas de forma
a contemplar prática e teoria que envolvessem os estudantes ativamente.
RESULTADOS ALCANÇADOS
A Educação é a principal fonte de transformação social, portanto, limitar o direito a aprender, retira
a liberdade individual e coletiva. Assim essa forma de trabalho, envolvendo a teoria e a prática,
onde o estudante se torna protagonista do aprendizado não só permitiu o avanço do conhecimento,
como também o envolvimento desses alunos e professores com a comunidade, garantindo trocas de
experiências no que se refere aos saberes do campo.
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AÇÕES DESEMPENHADAS NO DECORRER DO ANO
VISITAÇÃO FEITA PELOS PROFISSIONAIS, NO QUINTAL DA HORTA ESCOLAR
PARA ANÁLISE DO ESPAÇO

ALUNOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO QUINTAL AGROECOLÓGICO
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PREPARAÇÃO DE CANTEIROS

PARCERIA COM O SENAR NA INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE IRRIGAÇÃO
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ALUNOS EMBALANDO PRODUTOS CULTIVADOS E COLHIDOS
NA HORTA DA ESCOLA DO CAMPO NAGIB SAAD
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ALUNOS E COMUNIDADE ENVOLVIDOS NA
FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E
AGRICULTURA FAMILIAR

BOSQUE PEDAGÓGICO
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ESCOLA ESTADUAL IRMÃOS DO CAMINHO
Relato das experiências vivenciadas pela EE Irmãos do Caminho durante a execução do projeto A
EDUCAÇÃO DO CAMPO: INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA E METODOLOGIAS ATIVAS A PARTIR DA
BNCC/DRC-MT, no ano de 2019
Objetivo das atividades propostas:
- Desenvolver novas práticas de ensino, levando-se em consideração as metodologias ativas realizando
as ações de forma interdisciplinar e transdisciplinar, favorecendo a intervenção pedagógica;
- Debater sobre as temáticas que venham contribuir para a melhoria da Educação do Campo;
- Promover a integração e interação entre todos da comunidade escolar;
-Vivenciar metodologias utilizadas na Educação do Campo por meio da troca de experiências de
práticas pedagógicas;
- Realizar oficinas pedagógicas, visando o aprimoramento pedagógico dos profissionais da Educação
do Campo, bem como para os estudantes das escolas do campo;
- Socializar as práticas pedagógicas que foram realizadas durante a execução do projeto
Atividades realizadas:
Foram realizadas ações sobre os subtemas: Horta Pedagógica, Paisagismo, Compostagem e Horta
Medicinal.
Os estudos envolveram:
- a prática de construção dos canteiros da horta escolar;
- tipos de legumes e verduras que os alunos mais gostam;
- plantio, cultivo e colheita;
- tipos de plantas medicinais – espécies e uso medicinal;
- o processo da compostagem para a transformação do adubo orgânico;
- tipos de combate a pragas através da maneira natural;
- o processo de jardinagem;
- os tipos de plantas para o nosso solo e o trabalho com pneus, reciclagem.
Disciplinas envolvidas: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte, Educação Física, Geografia, História,
Sociologia, Filosofia, Matemática, Ciências, Química, Biologia e Física.
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Resultados alcançados:
Engajamento de todos: gestores, professores, profissionais da área 21, estudantes e toda a
comunidade escolar nas atividades pedagógicas planejadas pela escola do campo;
Construções de metas e estratégias coletivas que contribuam para melhorar o ensino
aprendizagem dos estudantes, por meio dos princípios da Educação do Campo, nas áreas do
conhecimento de acordo com a BNCC/DRC-MT.

IMAGENS
COMPOSTAGEM
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ESTRUTURA DA MINI ESTUFA - HORTA ESCOLAR

PLANTIO
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COLHEITA

PRODUÇÕES ESCRITAS E ARTÍSTICAS
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PRODUÇÃO DE GRÁFICOS

CARTAZES

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
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CULMINÂNCIA DO PROJETO

CONFECÇÃO DE MAQUETES
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CASA DO HOMEM DO CAMPO

IMPACTOS AMBIENTAIS
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TIPOS DE SOLO

COMPOSTAGEM: CICLO E UTILIZAÇÃO
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BIOFERTILIZANTE

JÚRI SIMULADO: CONTRA OU A FAVOR DO USO DE BIOFERTILIZANTES
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ESCOLA IRMÃOS DO CAMINHO
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