
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Agroecologia Vegetal I (Olerícolas) 

Curso: Tecnologia em Agroecologia 

Série/Período: 3 

Carga Horária: 80h Carga Horária: 20h Carga Teórica: 60h  

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

 
Importância econômica das hortaliças. Classificação botânica e comercial. Variedades e 
cultivares de interesse agroecológico. Solo e adubação agroecológica. Tratos culturais, 
colheita, armazenamento e beneficiamento. Espécies olerícolas de maior interesse alimentício, 
condimentar e medicinal agroecológico. 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

Proporcionar conhecimento teórico e prático das principais espécies olerícolas, para 
formar um profissional com habilidade para planejar, implantar, conduzir e tomar decisões 
durante o processo produtivo destas espécies. 
 
Específicos 

 Situar o aluno na área de olericultura, explicando sua origem, tipos e características de 
exploração. 

 Capacitar o aluno a conhecer as exigências básicas nos tratos culturais das principais 
culturas olerícolas, e também os processos que envolvem o preparo e manejo do solo 
e do ambiente no sistema orgânico de produção de hortaliças. 

 Apresentar aos alunos noções básicas do cultivo de espécies condimentares e 
medicinais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que se pretende ensinar?) 

 

 Importância econômica das hortaliças. 
 Classificação botânica e comercial. 
 Variedades e cultivares de interesse agroecológico. 
 Solo e adubação agroecológica. 
 Tratos culturais, colheita, armazenamento e beneficiamento. 

Espécies olerícolas de maior interesse alimentício, condimentar e medicinal 
agroecológico. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 
O curso será desenvolvido em um processo envolvendo: leitura, análise, discussão, 
desenvolvimento de trabalhos individuais e em grupo, apresentação de seminários, com aulas 
expositivas, teóricas e experimentais. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 



 As avaliações visam verificar a compreensão e evolução dos alunos nos temas 
discutidos no respectivo bimestre, bem como, o cumprimento dos objetivos 
propostos; 

 As notas atribuídas a cada bimestre serão o resultado da avaliação dos trabalhos 
realizados em grupo, da apresentação de seminários, exercícios propostos e da 
realização de provas teóricas;  

 Também será considerado o esforço individual do aluno, no sentido de ampliar os 
seus conhecimentos além dos conteúdos apresentados em sala de aula. 

 

PRÉ-REQUISITO 
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