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SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO NA AGRICULTURA: DISCUTINDO A 

ATIVIDADE AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL E LIVRE DE AGROTÓXICOS 

 

A semana de 03 a 07 de maio de 2021 será dedicada a realização de atividades 

de conscientização na agricultura familiar do município de Ingá, visando uma 

agricultura limpa de veneno e a preservação do Bioma Caatinga de nossa região. A 

ação faz parte de uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Ingá, com a colaboração 

das Secretarias de Agricultura e de Educação; por isso, a SEDUC, dedicou uma 

semana inteira para a realização de práticas educativas acerca dos problemas 

causados pelo uso dos agrotóxicos, a importância da preservação das matas ciliares, 

uso adequado do solo e uma agricultura sustentável em nosso município. 

A cada ano, temos sentido impactos negativos consistentes na nossa flora e 

fauna devido aos problemas causados pelo homem ao nosso meio ambiente, uma 

agricultura irregular praticada de forma errada, além da poluição de riachos, rios e dos 

transtornos causados à saúde devido ao uso incorreto de agrotóxicos e pesticidas nas 

lavouras do nosso município. A Semana da Conscientização na Agricultura da 

SEDUC/Ingá foi pensada, portanto, para educar nossos estudantes no que tange à 

agricultura, incentivar nossos professores a desenvolverem práticas pedagógicas 

relacionadas à temática e fornecer conhecimento técnico aplicado à temática agrícola 

para que tenhamos um município cada vez mais preocupado com questões 

ambientais, sociais, econômicas, visando o equilíbrio do meio ambiente, o 

desenvolvimento econômico e a igualdade de oportunidade para todos, que é o tripé 

essencial para o desenvolvimento sustentável. 

A seguir, estão as propostas pensadas pela equipe organizadora da Semana 

da Conscientização na Agricultura da SEDUC/Ingá, para que possa nortear as 

atividades desenvolvidas pelas escolas durante a semana, deixando claro  que os 

professores e as escolas possuem autonomia para desenvolverem as atividades da 

forma que acharem mais aplicáveis às realidades locais das comunidades. 
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1. Propostas de temas a serem trabalhados na Semana da Conscientização na 

Agricultura: 

• Meio ambiente e agricultura; 

• Sistemas agrícolas; 

• Agricultura e desmatamento; 

• O uso dos agrotóxicos e causas; 

• Agricultura e recursos hídricos; 

• Agricultura sustentável; 

• Agricultura familiar; 

• Agricultura na Paraíba; 

• Agricultura no município de Ingá; 

• Preservação do meio ambiente e unidades de conservação. 

 

2. Propostas de metodologias a serem desenvolvidas na Semana da Conscientização 

na agricultura: 

• Reunião virtual com alunos via Google Meet; 

• Elaboração de roteiros de entrevistas acerca da agricultura local com 

familiares; 

• Produzir vídeos de conscientização na agricultura; 

• Produzir cartazes e textos sobre temáticas trabalhadas; 

• Plantio de mudas de árvores e sementes de plantas nativas; 

• Utilizar as ferramentas digitais para desenvolvimento das atividades. 

 

3. Habilidades da BNCC desenvolvidas durante a Semana da Conscientização na 

Agricultura: 

• (EF15AR04); 

• (EF06MA32); 

• (EF06GE06); 

• (EF08CI05); 

• (EF07GE12); 

• (EF08GE11); 

• (EF09GE12). 


