
  1 

ATIVIDADE PROPOSTA 

 

Neste capítulo, como já mencionado, apresento orientações para o processo de criação e 

aplicação do Modelo de Ensino que propomos. Pensamos nas atividades seguintes como 

sugestões que podem ser trabalhadas com todos os anos que compõem a classe 

multisseriada, com metodologias que permitem a cada grupo de educandos participar das 

atividades de acordo com seu ano de escolaridade ou nível de aprendizagem. 

 

3.1. Orientações/sugestões didáticas 

Essa atividade desenvolve um dos fundamentos que visam contribuir para um trabalho 

que considere a diversidade em turmas multisseriadas: otimizar a interação dos grupos de 

estudantes (considerando o nível de conhecimento) com os conceitos científicos, além de 

promover discussões em sala de aula que contribuam com a fundamentação do ponto de 

vista dos alunos, considerando aqui as abordagens sociais, econômicas, éticas e políticas 

sobre o tema em estudo. Esse é um dos desafios da prática docente no sentido de conceber 

e desenvolver estratégias de mediação entre os processos individuais e sociais com os 

processos de construção do conhecimento. 

 
A) Por que ensinar este tópico? 

Este tópico enfoca os processos de transformação artesanal e industrial do leite em seus 

derivados. Um dos objetivos é a compreensão dos processos de transformação dos 

alimentos aplicados às tecnologias que medeiam as relações entre o homem e o ambiente. 

É importante que, desde os anos iniciais, os alunos investiguem sobre os produtos que 

consomem, sobre as técnicas diversas para obtenção e transformação do leite e de outros 

produtos alimentícios. Alguns processos por meio dos quais vegetais, animais, materiais 

e energia são utilizados também podem ser estudados, realizando-se uma primeira 

aproximação da ideia de técnica (PCN’s, 1997). Além disso, a produção e o consumo do 

queijo e seus derivados são atividades bastante comuns no contexto campesino, onde esse 

produto se destaca como principal atividade econômica de muitas famílias ou para 

produção e consumo próprio. O trabalho com esse tópico permite uma prática que propõe 

a construção de conceitos científicos a partir de conhecimentos prévios e vivências dos 

alunos no sentido de levar para a sala de aula demandas sociais que se relacionam à 

produção e à comercialização do leite e de seus derivados.                                                                               
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B) O que ensinar a partir deste tópico? 

Podem-se desenvolver conteúdos relacionados às transformações da matéria, às funções 

de nutrição, ao conhecimento de substâncias alimentares e suas funções no organismo, às 

necessidades nutricionais de acordo com idade, sexo e atividades que o indivíduo 

desenvolve. Além disso, é importante que o professor aborde os problemas relacionados à 

comercialização, às formas de acondicionamento e refrigeração e às condições de higiene 

dispensadas ao leite durante sua coleta e transporte (quando for o caso). Vale lembrar que 

o leite e o queijo são alimentos que têm um processo rápido de deterioração e, nesse 

sentido, o professor pode avançar em sua abordagem, trabalhando técnicas usadas para a 

conservação dos alimentos e considerando o alcance social de tal desenvolvimento. A 

indústria alimentícia pode ser discutida, investigando-se alguns processos de 

transformação dos alimentos, adição de substâncias corantes/conservantes, entendendo as 

diferenças entre produção artesanal e industrial do queijo.  

 

Outra sugestão para ser abordada se refere à comercialização desses produtos. Os 

pequenos e grandes produtores vendem o leite para as cooperativas ou laticínios. Nesse 

processo de compra e venda, o preço do litro do leite varia muito considerando quem está 

vendendo o produto. Os pequenos produtores recebem um valor bem inferior pelo litro do 

leite comparado ao valor recebido pelos grandes produtores de leite. É fundamental que 

essa discussão seja desencadeada em sala de aula e, nesse caso, o professor deve 

proporcionar reflexões que levem os alunos a entender quais fatores influenciam nessa 

variação de preço e como isso se reflete na economia das famílias, da comunidade e do 

município.  

 

Outro ponto envolvido nesse tema são as aplicações tecnológicas nos espaços rurais, na 

medicina, no lazer e no trabalho, na produção de alimentos e dos artefatos tecnológicos 

que contribuem para a qualidade de vida.  

 

É interessante, ainda, que sejam abordados fatores relacionados à contribuição da 

tecnologia e da ciência na produção de transgênicos, de defensivos agrícolas, de 

maquinários usados para aumentar a produção dos alimentos e de aspectos éticos que 

envolvem esses temas. Lembramos que as questões relativas ao emprego e ao 

desenvolvimento de técnicas e tecnologias comportam discussões relacionadas a fatores 

éticos. Muito frequentemente esses aspectos estão associados a grandes interesses 
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econômicos e políticos e é preciso trazer tais componentes para a discussão. A escolha de 

conteúdos deve ser cuidadosa para que seja estimulante e de real interesse dos alunos, 

para que sirva à sua aprendizagem, respeitando o amadurecimento correspondente a cada 

faixa etária e levando à aprendizagem de procedimentos, ao desenvolvimento de valores, 

à construção da cidadania (BRASIL, 1997). 

 

C) Como ensinar? 

Sugerimos aqui alguns caminhos para o professor desenvolver as habilidades previstas 

para cada nível de conhecimento e para os conteúdos descritos no Modelo de Ensino. Em 

nossa proposta de ensino, optamos por desenvolver um trabalho que tenha em seu eixo 

central a transformação química do leite (produção do queijo) e por propor reflexões 

acerca dos aspectos positivos e negativos envolvidos nas condições de produção, 

acondicionamento e comercialização do leite e de seus derivados. A seleção e a forma 

como esse tema é tratado se justifica pelos princípios que elencamos e discutimos ao 

longo do trabalho e de características próprias do ensino de ciências nos Anos Iniciais. 

Dessa forma, nossas escolhas quanto ao nível de abordagem concentraram-se em 

desenvolver o Modelo de Ensino de acordo com a aprendizagem, as expectativas, as 

necessidades e os conhecimentos prévios do 1º e do 2º ciclos do Ensino Fundamental. 

Abordagens muito amplas e complexas não contribuem, neste caso, para a construção do 

conhecimento científico considerando os anos iniciais do Ensino Fundamental. Por outro 

lado, buscamos não nos reduzirmos a níveis muito elementares em nossas abordagens, os 

quais tendem a facilitar demasiadamente o ensino, correndo-se o risco de negligenciar 

conceitos e informações fundamentais no processo de ensino e de aprendizagem. 

Consideramos ainda que o conhecimento a ser produzido no decorrer das aulas não se 

limita ao que é descrito neste trabalho. O que traçamos aqui é uma proposta curricular que 

deve ser adaptada em sua aplicação pelos professores que se interessem em desenvolver 

este Modelo de Ensino. Dessa maneira, torna-se importante destacar que o professor 

escolha a metodologia que considerar mais adequada para sua turma multisseriada. Por 

isso, sugerimos diferenciados tipos de atividades para os momentos distintos de trabalho 

em sala de aula.  

Ao iniciar o estudo de um tópico, é aconselhável que haja uma problematização do 

conteúdo. Isso pode ser feito por meio de discussão ou de dinâmicas em que seja possível 
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evidenciar as vivências dos alunos, de forma que eles percebam a importância dos temas 

propostos. O professor poderá anotar as ideias iniciais dos alunos em um cartaz e deixá-lo 

exposto na sala ao longo do estudo de determinado tema. Com isso, o professor poderá 

sempre recorrer aos pontos de vista iniciais dos alunos, ajudando-os a fundamentá-los e 

construir conceitos ao longo dos estudos. 

Com o objetivo de propor processos investigativos, nos quais os conceitos servirão como 

instrumentos para interpretar os fenômenos, o professor poderá usar estratégias como: 

experimentos, pesquisas de campo, entrevistas, desafios, atividades lúdicas aula 

expositiva dialogada e, com isso, já avançando para as habilidades que impliquem 

resolver problemas e construir conceitos. Para sistematizar as informações, promovendo 

uma articulação entre as ideias apresentadas no início do estudo e as elaborações de 

conceitos que vão se construindo ao longo do trabalho, o professor poderá propor 

registros de formas variadas (produções de textos, leituras e trabalhos em grupos). Para a 

avaliação, sugerimos que sejam usadas atividades que analisem a construção de conceitos, 

que valorizem os procedimentos e a mudança de atitudes no processo de fundamentação 

do ponto de vista dos alunos. Cabem aqui, o uso de exercícios escritos, produção de textos 

individuais e coletivos, debates e discussões. 

Partindo das habilidades conceituais, com o objetivo de engajar os alunos com o tema em 

estudo, sugerimos que o professor possa iniciar sua aula problematizando o conteúdo 

central a ser trabalhado. Nesse momento, os três níveis de conhecimento podem 

participar paralelamente das indagações e do levantamento de hipóteses fomentadas pelo 

professor. Essa problematização pode se iniciar com questionamentos simples. 

Considerando que a maioria das famílias cria gado ou já criou em algum momento, tendo 

como objetivo a produção do leite, sugerimos que se considere algumas questões nessa 

abordagem:  

1) O que leva as famílias a criarem gado para a produção do leite e quais as vantagens 

disso para a família, para a comunidade e para o município? 

2) Quais questões estão relacionadas à manutenção da higiene no manejo do leite desde a 

ordenha até o seu consumo? Além disso, quais os riscos de o leite “perder”?  

3) Por que o leite estraga? O que se pode fazer para o leite não estragar na sua casa? 
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4) Quando o caminhão da cooperativa ou do laticínio que coleta o leite não chega à 

comunidade, qual uso é dado ao leite para que não haja desperdício e/ou prejuízo?  

5) Quais os aspectos positivos e negativos que envolvem a comercialização do leite?  

É importante que as questões problematizadoras estejam relacionadas diretamente ao que 

se queira investigar. O professor provavelmente levantará questões relacionadas aos 

fatores que levam a comunidade a produzir o leite e quais as vantagens disso. Uma das 

vantagens é que o gado se reproduz e, assim, gera lucros. Além disso, o leite é 

comercializado, serve para o sustento da família e, dessa forma, garante a renda mínima 

para a família se manter, caso a agricultura fique comprometida por fatores climáticos, 

por exemplo. Após apresentar e envolver os alunos com o tema, o professor diversificará 

suas estratégias de ensino para atingir as habilidades propostas em cada nível e avançar 

em construções de conceitos mais elaborados até atingir o nível 3.  

Dividindo os alunos de acordo com os níveis e cada proposta de estudo, com o intuito de 

extrapolar o conhecimento dos alunos, o professor poderá usar textos retirados de livros 

didáticos, de reportagens e informativos para apresentar aos alunos a forma como o leite é 

obtido através de ordenha, por exemplo, prática comum nas grandes criações de gado. 

Deverá ser discutido e sistematizado ainda, como o leite deve ser armazenado, pensando 

aqui que existem seres microscópicos que podem ajudar o ser humano (como acontece na 

produção do queijo) ou causar prejuízos (como é o caso da deterioração do leite e outros 

alimentos). Sugerimos que, neste momento, os textos a serem disponibilizados para 

leitura e discussões se relacionem aos objetivos previstos para cada nível, assim as 

abordagens devem ser diferenciadas nos três grupos de alunos. 

Indicamos também que seja feita uma pesquisa de campo e entrevista com um produtor 

de queijo para que os alunos possam acompanhar as transformações químicas do leite até 

a obtenção de seus derivados. Ao longo dessa atividade prática, o professor poderá 

conduzir uma aula expositiva dialogada de forma que aborde conteúdos como: as formas 

de acondicionamento do leite e as medidas para a manutenção da higiene do alimento, as 

etapas de transformações químicas do leite, a importância da higiene no processo de 

produção e preparo dos alimentos. Além disso, pode-se promover uma entrevista com o 

produtor de queijo e identificar de que forma essa atividade econômica contribui para o 

sustento e a renda familiar. É importante que se observe quais 

instrumentos/equipamentos são usados para a produção do queijo e em que medida a 
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tecnologia contribui para essa prática. Essa atividade é propícia para que os três grupos de 

alunos trabalhem juntos. O professor poderá usar as habilidades que cada grupo já possui 

para desenvolver o protagonismo de cada aluno e, ao mesmo tempo, possibilitar um 

trabalho coletivo de forma cooperativa e solidária. Assim, os alunos que estão no nível 2 

e 3 poderão ser responsáveis por realizar a entrevista, coletar e registrar as informações 

fornecidas na pesquisa de campo e na entrevista, a partir de um roteiro previamente 

construído por eles com orientação do professor. Sugerimos que a entrevista seja gravada. 

Já os alunos do nível 1 poderão discutir em casa as questões problematizadoras 

levantadas na sala e compartilhar com a turma as ideias apontadas pelos pais e familiares. 

É interessante, ainda, que se faça uma segunda pesquisa de campo em um laticínio, para 

que assim os alunos possam comparar os aspectos que envolvem a produção em pequena 

e larga escala de alimentos derivados do leite, bem como a diferença entre os 

equipamentos usados e a tecnologia empregada em um e outro caso. Pode-se 

problematizar, a partir disso, a evolução do uso da tecnologia para a melhoria da 

qualidade dos produtos. Em sala de aula, através de pesquisa, o professor poderá envolver 

os alunos em temas diversos, como, por exemplo, levá-los a entender o leite como fonte 

de vitaminas e sais minerais, além da relação dos tipos de alimentos com as necessidades 

nutricionais de acordo com o gênero e com a idade. Ainda com atividades de pesquisa 

e/ou aula expositiva dialogada, leituras e interpretação de textos, o professor poderá 

abordar os conceitos relacionados às técnicas de conservação dos alimentos 

desenvolvidos ao longo da história. Pode-se, ainda, discutir sobre a presença de 

conservantes e corantes nos alimentos industrializados e perceber os riscos do consumo 

desse tipo de alimento para a saúde. Considerando esses aspectos, sugerimos que sejam 

trabalhadas a relação das técnicas de conservação dos alimentos com as questões 

econômicas, no sentido de o alimento estar disponível para o consumo em todas as épocas 

do ano. 

Em uma abordagem que considere as habilidades procedimentais, o professor poderá 

explorar uma atividade prática na escola, em que os próprios alunos produzirão o queijo e 

usarão em sua alimentação. A partir disso, propõem-se discussões para que os alunos no 

nível 1 compreendam que existem etapas pelas quais os materiais passam para se 

transformarem em produtos. Para os alunos em nível 2, o professor poderá usar a mesma 

atividade para fazer a comparação da massa do leite antes e depois de sua transformação 

em queijo. Os alunos no nível 3 poderão elaborar um esquema para representar as 
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transformações químicas do leite e relacionar os estados físicos da matéria antes e depois 

das transformações químicas. A atividade de pesquisa será oportuna para que os alunos 

no nível 1 compreendam as interações e interdependência entre os diversos grupos de 

seres vivos. Já os alunos no nível 2 podem entender, por meio da pesquisa, a relação da 

produção de alimentos de acordo com o clima da região onde o aluno vive e compreender 

os interesses econômicos e políticos envolvidos na produção de alimentos e outras 

atividades comuns ao homem do campo. No nível 3, essa mesma atividade permite aos 

alunos entender questões políticas e econômicas que envolvem o processo de 

conservação dos alimentos e relacionar o desenvolvimento tecnológico de produção e 

preservação dos alimentos ao seu alcance social. 

 

Já nas habilidades procedimentais que envolvem objetivos relacionados à valorização, à 

participação e à articulação, o professor precisa estar atento, pois, apesar de serem etapas 

que vão acontecendo paralelamente, é preciso que os alunos tenham adquirido 

habilidades necessárias para a abordagem de temas em uma sequência progressiva de 

elaboração de conceitos, procedimentos e atitudes, já que os conteúdos estão integrados e, 

muitas vezes, envolvem conhecimentos de níveis anteriores ou habilidades de aspectos 

conceituais para que se promova mudança de postura mais à frente.  

No nível 1, por exemplo, para que os alunos valorizem as relações alimentares entre os 

seres vivos e a participação do ser humano nelas, é preciso que tenham entendido os 

conceitos envolvidos com esse tema. Por meio de exercícios escritos e do comportamento 

e atitudes dos alunos em nível 2, o professor poderá intervir na construção de opiniões 

sobre os aspectos éticos que envolvem a produção de alimentos industrializados, além de 

elaborar argumentos que embasem seu ponto de vista acerca da produção sustentável do 

queijo e de outros alimentos. No nível 3, os alunos podem sistematizar suas opiniões em 

júris simulados, por exemplo, nos quais precisarão fundamentar suas ideias a partir de 

temas em estudo, como nesta atividade: atitudes de valorização do trabalho do homem do 

campo, no sentido de cooperação para manutenção da qualidade de vida dos indivíduos;  

utilização de conceitos científicos básicos associados à matéria, à transformação, ao 

tempo, ao sistema e à vida, exposição de argumentos em torno do uso de alimentos 

transgênicos na alimentação humana, além do envolvimento em discussões sobre 

aplicações tecnológicas nos espaços rurais, na medicina, no lazer e no trabalho, na 
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produção de alimentos e dos artefatos tecnológicos que contribuem para a qualidade de 

vida 

 
 

D) Como avaliar? 

Considerando que o Modelo de Ensino propõe que os alunos trabalhem em grupos de 

acordo com os níveis de conhecimento, as avaliações podem ser voltadas às contribuições 

individuais de cada aluno com o grupo, bem como considerar os resultados parciais de 

aprendizagem pelos grupos. Esse modo de avaliação permite que o professor detecte as 

dificuldades e ajude os alunos a superá-las. O professor pode, ainda, promover a 

autoavaliação ao longo da aplicação das atividades, a qual é um instrumento que permite 

ao professor e aos próprios alunos conhecerem as dificuldades e as aquisições individuais 

(BRASIL, 1997). É aconselhável, ainda, que seja feita uma avaliação final das atividades 

realizadas pelos grupos, tendo em vista considerar quais aspectos alcançaram as 

intenções pretendidas e quais devem ser aperfeiçoados, as causas das dificuldades e como, 

de uma próxima vez, será possível superá-las. Essa avaliação deve ser registrada para que 

não se percam seus resultados.  

 

O essencial nessa abordagem é a ideia de que conhecemos e estruturamos o conhecimento 

em seus movimentos, em suas provisoriedades. Isso implica a recursividade no currículo, 

em que as noções não são apenas revisitadas em diferentes contextos e em diferentes 

momentos do processo educacional, mas apreendidas em diferentes níveis de 

compreensão. O conhecimento não se dá por meros acréscimos de elementos a serem 

simplesmente compostos entre si, mas em totalidades engendradas em suas superações 

(PIAGET, 1976). 
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Eixo Temático – Recursos tecnológicos 
Tópico - Produção de alimentos 

Atividade: Produção artesanal e industrial de queijo e derivados do leite 
Conteúdos Habilidades de nível 1 (INTRA) Habilidades de nível 2 (INTER) Habilidades de nível 3 (TRANS) 

 
Conceituais 

 

 Conhecer as formas de obtenção do leite. 
 Entender as formas de armazenamento e condições 
de higiene do leite. 
 Conhecer alguns derivados do leite produzidos 
artesanalmente e na indústria. 
 Reconhecer o leite como fonte de alimento saudável. 
 Entender as diferenças entre alimentos naturais e 
industrializados. 
 Reconhecer e diferenciar características de alimentos 
em processo de deterioração daqueles em boas 
condições para o consumo. 
 Conhecer as doenças veiculadas através da ingestão 
do leite. 
 Entender os processos de transformação do leite que 
foi produzido na comunidade campesina até sua 
chegada à cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compreender as formas de acondicionamento 
do leite e as medidas para a manutenção da higiene 
do alimento. 
 Entender que as transformações pelas quais o 
leite passa resulta em novos materiais/produtos. 
 Investigar processos artesanais ou industriais da 
produção de objetos e alimentos, reconhecendo a 
matéria-prima, algumas etapas e características de 
determinados processos. 
 Reconhecer as diferentes etapas de 
transformação do leite em queijo/iogurtes. 
 Compreender a evolução do uso da tecnologia 
para a melhoria da qualidade dos produtos. 
 Compreender o leite como fonte de vitaminas e 
sais minerais. 
 Compreender a relação dos tipos de alimentos 
às necessidades nutricionais de acordo com o 
gênero e com a idade. 
 Compreender a importância da vacinação do 
gado no sentido de prevenção de doenças no 
animal e no ser humano. 

 Compreender cada etapa da 
transformação química do leite para 
originar seus derivados. 
 Compreender e relacionar a produção de 
leite e derivados aos aspectos 
socioeconômicos da família e do município.  
 Entender e considerar informações 
obtidas para justificar ideias. 
 Conhecer as técnicas de conservação dos 
alimentos desenvolvidos ao longo da 
história. 
 Entender a presença de conservantes e 
corantes nos alimentos industrializados e 
perceber os riscos disso à saúde. 
 Compreender o alcance do 
aperfeiçoamento das técnicas de 
conservação dos alimentos para a saúde 
humana e para a economia, no sentido de o 
alimento estar disponível para o consumo 
em todas as épocas do ano. 
 Compreender o ciclo do produto desde a 
produção até o consumo.  
 Entender os cuidados necessários para 
que o leite não se deteriore. 
 Compreender como surgiu a 
pasteurização. 
 Compreender que os custos estão 
envolvidos nos tipos de ordenha (manual e 
mecânica). 
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 Eixo Temático – Recursos tecnológicos 
Tópico - Produção de alimentos 

Atividade: Produção artesanal e industrial de queijo e derivados do leite 
Conteúdos Habilidades de nível 1 (INTRA) Habilidades de nível 2 (INTER) Habilidades de nível 3 (TRANS) 

Procedimentais  Observar que existem etapas pelas quais os 
materiais passam para se transformarem em outros. 
 Observar que sem a presença de bactérias, não há 
fermentação. 
 Relacionar a alimentação saudável às funções de 
nutrição do organismo. 
 Compreender as interações e interdependência 
entre os diversos grupos de seres vivos. 
 Coletar dados, registrá-los em forma de desenhos, 
organizá-los e transformá-los em relatos. 

 Descrever as etapas da produção do queijo.  
 Executar medidas de comparação da massa do 
leite antes e depois de sua transformação em queijo. 
 Representar através de desenhos, as etapas de 
transformação do leite em queijo. 
 Relacionar as reações de químicas com as reações 
físicas. 
 Compreender a relação benéfica entre o ser 
humano e os micro-organismos para a produção de 
alimentos e medicamentos. 
 Relatar e sistematizar a relação da produção de 
alimentos de acordo com o clima da região onde o 
aluno vive. 
 Observar os interesses econômicos e políticos 
envolvidos na produção de alimentos e outras 
atividades comuns ao homem do campo. 
 Perceber quais aspectos e fatores garantem a 
qualidade do leite e seus derivados. 
 Perceber os fatores relacionados à 
comercialização do leite e queijo quanto à variação 
da oferta para pequenos e grandes produtores. 
 Pesquisar sobre os diferentes tipos de queijo. 

 Propor a elaboração de um esquema para 
representar as transformações químicas do 
leite.  
 Relacionar os estados físicos da matéria 
antes e depois das transformações químicas.  
 Relacionar outras transformações químicas 
à produção de derivados do leite. 
 Relacionar o desenvolvimento tecnológico 
de produção e preservação dos alimentos ao 
seu alcance social. 
 Calcular as quantidades de leite envolvidas 
na transformação química comparando-as à 
quantidade de queijos produzidos. 
 Distinguir os derivados do leite pelos 
micro-organismos envolvidos no processo de 
produção. 
 Formular ideias acerca das questões 
políticas e econômicas que envolvem 
processo de conservação dos alimentos. 
 Coletar dados, registrá-los em forma 
escrita, organizá-los e transformá-los em 
relatos. 
 Perceber os fatores que influenciam na 
variação de preço do litro de leite (valor pago 
ao pequeno produtor e valor comercializado 
na cidade). 
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Eixo Temático – Recursos tecnológicos 
Tópico - Produção de alimentos 

Atividade: Produção artesanal e industrial de queijo e derivados do leite 
Conteúdos Habilidades de nível 1 (INTRA) Habilidades de nível 2 (INTER) Habilidades de nível 3 (TRANS) 
Atitudinais 

 
 Valorizar os alimentos como fonte de energia 
indispensável à vida. 
 Valorizar as relações alimentares entre os seres vivos 
e a participação do ser humano nelas. 
 

 Participar da discussão sobre os aspectos 
ambientais e econômicos relacionados à 
agropecuária. 
 Participar da discussão sobre os aspectos éticos 
que envolvem a produção de alimentos 
industrializados. 
 Envolver-se em discussões com argumentos que 
embasem seu ponto de vista acerca da produção 
sustentável do queijo e outros alimentos. 
 Articular fatores relacionados à contribuição da 
tecnologia e da ciência à produção de transgênicos, 
dos defensivos agrícolas, dos maquinários usados 
para aumentar a produção dos alimentos e os 
aspectos éticos que envolvem esses temas. 

 Valorizar o trabalho do homem do campo, 
no sentido de cooperação para manutenção de 
uma qualidade de vida dos indivíduos.   
 Utilizar conceitos científicos básicos 
associados à matéria, à transformação, ao 
tempo, ao sistema e à vida. 
 Elaborar argumentos em torno do uso de 
alimentos transgênicos na alimentação 
humana. 
 Envolver-se em discussões que sobre 
aplicações tecnológicas nos espaços rurais, na 
medicina, no lazer e no trabalho, na produção 
de alimentos e dos artefatos tecnológicos que 
contribuem para a qualidade de vida. 
 


