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Plano de Aula  

AUTOR: ACRACCS – CISV (adaptado) 

PAÍS: Itália 

TÍTULO: Agricultura e Tecnologia: Um casamento que resulta sempre bem? 

FAIXA ETÁRIA 
ALUNOS: 

15 a 18 anos 

TEMA: Utilização da tecnologia na agricultura 

DURAÇÃO: 30 minutos (+ 60/90 preparação) 

 
 

Competências: 

 Comunicação na língua materna; 
 Aprender a investigar e a encontrar informação que suporte a sua posição; 
 Competências sociais e cívicas; 
 Argumentar de forma racional partindo de uma posição informada; 
 Análise crítica da informação. 
 

Objetivos: 

 Conhecer as principais inovações tecnológicas que decorreram nas últimas décadas 
no setor agrícola; 

 Refletir sobre o impacto positivo destas inovações, mas também sobre os danos que 
causaram a nível ambiental e social; 

 

Atividades: 

Aula 1 (ou Trabalho de Casa) – Sucessos e Insucessos da Tecnologia Agrícola  
Passo 1 – Peça aos alunos que pesquisem as principais inovações tecnológicas no 
setor agrícola, desde a Antiguidade até ao século XXI e que identifiquem quais os 
seus impactos (positivos ou negativos) no desenvolvimento da sociedade ocidental 
(aumento da produção, crescimento populacional, urbanização, industrialização, 
etc.). Desafie os alunos a incluírem nesta pesquisa a chamada “Revolução Verde”, o 
porquê de ser apresentada como uma solução sustentável, mas também os 
impactos negativos que teve e ainda tem a nível social e ambiental. Relembre ainda 
os alunos para não se esquecerem de pesquisar informação sobre Organismos 
Geneticamente Modificados (OGM) e alimentos orgânicos; 
Passo 2 – Solicite aos alunos que elaborem uma pequena apresentação das 
conclusões a que chegaram (podem utilizar apresentações em computador, ou por 
exemplo elaborarem cartazes que podem mais tarde ser expostos na escola). 
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Aula 2 - Metodologia de Posicionamento “Barómetro” 
Passo 1 – Afixar num dos lados da sala a folha “Concordo” e no lado oposto “Não 
Concordo”. Pedir aos alunos que se organizem em fila no centro da sala; 
Passo 2 – Explique aos participantes que serão lidas várias afirmações sobre as 
quais os alunos devem posicionar-se no lado “Concordo” ou no lado “Não 
Concordo”; 
Passo 3 – Leia uma frase de cada vez e peça aos alunos para se posicionarem na sala 
consoante concordem ou não com a afirmação lida;  
Passo 4 – Após todos os participantes se posicionarem sobre a afirmação lida, peça 
aos alunos para referirem rapidamente o que está na base da sua decisão;  
Passo 5 – Assim que todos justificarem o seu posicionamento, peça aos alunos para 
regressarem ao centro da sala antes de ler a afirmação seguinte. 
 

 

Questões para discutir: 
- Que impacto teve a evolução tecnológica agrícola no desenvolvimento mundial ao 
longo dos últimos dois séculos? 
- Porque é que esta evolução agrícola não se refletiu no fim da fome no mundo? 
- Como é que a diversidade de espécies agrícolas tem sido afetada pelo 
desenvolvimento tecnológico na agricultura? 
- Como é que as nossas escolhas de consumo podem diminuir os impactos negativos 
da utilização de tecnologias na agricultura? 

 

Materiais e equipamentos necessários: 
- Sala de aula espaçosa 
- Folha “Concordo” e “Não Concordo” 
- Computador e Projetor 
(- Acesso à internet e/ou Biblioteca caso optem por fazer a pesquisa em sala de aula) 
 

AFIRMAÇÕES: 
 – O uso de pesticidas tem mais malefícios do que benefícios. 
 – O uso de tecnologia na agricultura permite uma menor utilização de solo. 
 – O avanço tecnológico na agricultura permitiu o avanço da humanidade em termos 
culturais. 
 – A evolução na agricultura ajuda-nos a diminuir o custo socioeconómico da conservação 
da natureza. 
 – A utilização de tecnologia na agricultura aumenta as desigualdades mundiais. 
 – Os Organismos Geneticamente Modificados (OGM) trazem malefícios para a saúde. 
 – A Revolução Verde contribui para a fome ao invés de a combater. 
 – O uso de sementes patenteadas contribui para uma maior dependência dos 
agricultores. 
 – A agricultura moderna tem um impacto negativo na diversidade de espécies existentes. 
 – Os bancos de sementes comunitários são fundamentais para preservar a 
biodiversidade. 
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Ferramentas de Ensino: 

- Informações sobre a Revolução Verde: 
- http://pme.pt/revolucao-verde/   

- Informações sobre Organismos Geneticamente Modificados (OGM): 
- http://ogmespan.blogspot.pt/    

 

Sugestões: 
No trabalho de pesquisa poderá dividir os alunos em grupos e atribuir a cada grupo uma 
época histórica para os alunos trabalharem (ex.: Grupo 1 – desde a Antiguidade até séc. 
XV, Grupo 2 – séc. XVI e XVII, Grupo 3 – séc. XVIII e XIX, Grupo 4 – séc. XX e XXI). Poderá 
depois desafiar os alunos para construírem uma cronologia conjunta assinalando os 
principais progressos tecnológicos na agricultura e os seus impactos positivos e 
negativos. (Pode desafiar os alunos a criar cronologias online utilizando uma destas ferramentas 

gratuitas: https://elearningindustry.com/top-10-free-timeline-creation-tools-for-teachers)  
 
Caso possa despender mais tempo com o aprofundamento deste tema, sugerimos que 
aplique a metodologia de posicionamento antes dos alunos efetuarem a pesquisa e a 
repita depois da pesquisa. Pode assim verificar a existência ou não de mudanças de 
opinião dos alunos e perceber de que forma a pesquisa realizada teve impacto nas suas 
perceções sobre o tema. 

 
 

Nota: Links indicados no documento consultados em março de 2016  

http://pme.pt/revolucao-verde/
http://ogmespan.blogspot.pt/
https://elearningindustry.com/top-10-free-timeline-creation-tools-for-teachers
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Folhas “Concordo” e “Não Concordo”  

 

 

 


