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Culturas anuais são aquelas que concluem seu ciclo produtivo em um ano ou em até menos 
tempo. O Brasil é um grande produtor e exportador agrícola do mundo, assim o conhecimento das 
principais culturas anuais produzidas em nosso país é fundamental. Dessa forma, com objetivo de 
consolidar o conteúdo dado em sala de aula e promover a socialização dos alunos, realizou-se um 
desafio de decifrar charadas referente a disciplina de Nutrição Vegetal, Adubos e Corretivos com 
Práticas em Culturas Anuais.    Verificou-se um bom envolvimento dos alunos na atividade 
proposta, mostrando ser uma oportunidade adicional para a compreensão dos conteúdos dado 
em sala de aula, além de servir como uma prática social, em que os alunos, de forma prazerosa, 
puderam pensar e se divertirem.     A atividade foi realizada na sala de aula da Escola Técnica 
Estadual (ETEC) Dona Sebastiana de Barros, localizada no Município de São Manuel (SP) e consistiu 
na divisão dos 36 alunos do segundo ano do curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 
Médio em 12 trios distribuídos em locais separados da sala. Os alunos receberam instruções 
verbais de como deveria proceder a atividade e cada grupo recebeu uma folha de papel contendo 
três charadas com dicas expostas durante as aulas e pistas complementares disponibilizadas nos 
cadernos dos alunos e nos livros que abordavam o tema e que estavam disponíveis na biblioteca 
da escola. A descrição de cada cultura anual apresentada compreendia o país de origem, as 
características visuais de cada cultura, as frases descritivas quanto as principais finalidades e 
aspectos relacionados as técnicas de cultivo. Cabia aos estudantes desvendarem as charadas e ao 
final da atividade foi pedido que cada equipe apresentasse as respostas escritas na folha e 
discutisse como foi o processo de decifrar as charadas.     

 


