Plano de aula - Plantar para colher. Uma homenagem ao
homem do campo
Sobre a atividade - O que o aluno poderá aprender com esta aula:






Investigar sobre como surgiu a agricultura e os diferentes tipos de agricultura;
Saber mais sobre agricultura familiar;
Identificar dificuldades e possibilidades das pessoas que trabalham com agricultura
familiar;
Valorizar a agricultura familiar;
Desenvolver leitura e escrita.

Foco - Exercício proposto para alunos do 4º ano.
Duração das atividades – 1 a 2 horas.
Sequência de atividades
1° momento: Convide os alunos para assistir ao vídeo da música Cio da Terra, de Milton
Nascimento.

Link: http://www.youtube.com/watch?v=kdJ8g9NTtrg
Letra da música - O Cio da Terra
Debulhar o trigo
Recolher cada bago do trigo
Forjar do trigo o milagre do pão
E se fartar de pão
Decepar a cana
Recolher a garapa da cana

Roubar da cana a doçura do mel
Se lambuzar de mel
Afagar a terra
Conhecer os desejos da terra
Cio da terra propícia estação
E fecundar o chão
“O Cio da Terra”, composta por Milton Nascimento e Chico Buarque de Hollanda

2° momento: Sobre o vídeo apresentado, pergunte aos alunos:
1.
2.
3.
4.
5.

Qual a mensagem principal da música?
Quais verbos podem resumir a mensagem principal da música?
Na sua percepção, existe a melhor estação para plantar determinado alimento?
Na sua percepção o tipo da terra influencia no que plantar para colher?
Em que momento, na música, os compositores acreditam que devemos cuidar bem da
terra?
6. Como são chamadas as pessoas que trabalham na terra?
7. Por que o homem do campo é tão importante para a cultura e economia brasileiras?

3º momento: Peça aos alunos que deitem a cabeça nas carteiras e coloque a música "O Cio da
Terra" para que ouçam novamente. Oriente-os a se imaginarem em um campo, em uma
fazenda ou outro local com plantação que já tenham estado ou que simplesmente imaginem,
caso nunca tenham vivido essa experiência.
4º momento: Ao terminar a música, solicite aos alunos que produzam um desenho desse lugar,
com plantações, com pessoas trabalhando, etc.
5º momento: Ao final das produções, faça uma rodada de reflexão sobre como foi produzir
esse desenho e sobre as produções propriamente ditas. O objetivo dessa atividade é sensibilizar
os alunos para refletirem e discutirem o tema referente à importância da agricultura familiar.

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=58318
(Material adaptado da atividade “Plantar para colher. Aprendendo sobre a importância da
agricultura familiar”)
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