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Emerson Oliveira dos Santos (CTF/UFPI)Erica Pitombeira Osório (CTF/UFPI)Jaysonn de Sousa Santos (CTF/UFPI)Pedro Alves da Silva (CTF/UFPI)Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias (CTF/UFPI)O presente estudo teve por objetivo desenvolver uma prática educativa, dinâmica e contextualizada que se fundamenta em levar os conhecimentos teóricos juntamente com a prática, interagindo o conhecimento e a informação adquirida em sala de aula com a vivência prática, bem como difundir os conhecimentos técnicos adquiridos, por meio de dia de campo com as comunidades circunvizinhas do município de Floriano, Piauí. Essa prática, denominada Circuito Produtivo, se constitui de atividades complementares às aulas teóricas do curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano (CTF). O circuito Produtivo foi realizado na fazenda Experimental do CTF, nos setores produtivos de hortaliças e frutíferas, às terças e quintasfeiras no turno da tarde, de março a dezembro de 2018. Como resultados, foi implantado uma horta do sistema pais composto de canteiros de hortaliças, criação de galinhas caipiras e três áreas onde foram plantadas mudas de goiaba, acerola e laranja.  Na área das frutíferas foi construído um viveiro de mudas, que ao longo do período foram desenvolvidas as técnicas de manejo adequadas. O projeto permitiu também um grande aprendizado com as atividades desenvolvidas, forneceu uma base maior de conhecimentos e práticas para atuar como um profissional que deve possuir experiência, buscando oferecer soluções diante dos problemas e obstáculos enfrentados no ramo da agricultura. O estudo não concluiu a parte referente à divulgação e multiplicação dessa tecnologia a pequenos e médios produtores rurais, conforme proposto em seusobjetivos. Circuito Produtivo; Hortaliças; Frutíferas.
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As aprendizagens ocorrem entre os múltiplos ensinos que estão presentes, inevitavelmente, nas vidas das pessoas e que competem ou potencializam o ensino escolar (Franco, 2015).Neste sentido, este estudo teve por objetivo desenvolver uma prática educativa, dinâmica e contextualizada que se fundamenta em levar os conhecimentos teóricos juntamente com a prática, valorizando o aprender pelo fazer, interagindo o conhecimento e a informação adquirida em sala de aula com a vivência prática, bem como, difundir esses conhecimentos técnicos adquiridos por meio de dias de campo nas comunidades circunvizinhas do município de Floriano, Piauí.
O Colégio Técnico de Floriano (CTF) está situado no Estado do Piauí, município de Floriano localizado no território dos Tabuleiros dos Rios Piauí e Itaueiras. Em março de 1979 o CTF deu início a suas atividades com a implantação do Curso Técnico em Agropecuária, mantendo sua oferta a cada ano na instituição, tanto na modalidade subsequente como em concomitância com o ensino médio.Para realização das atividades práticas do Curso Técnico em Agropecuária, o CTF dispõe de uma Fazenda Experimental com área total de 153ha, localizada a aproximadamente 08 km do prédio sede. Essa fazenda é dividida em três setores, assim especificados: Setor de Fitotecnia  onde são desenvolvidas as atividades relacionadas à produção vegetal (Fruticultura, Grandes Culturas e Olericultura); Setor de Zootecnia, com áreas destinadas as práticas de Produção Animal, tais como Inseminação Artificial, Hipofisação de Tambaquis e Reversão sexual de Tilápias, e Setor de Agroindústria, onde estão localizados os laboratórios de processamento de produtos de origem animal e vegetal (Agroindustria de Laticínios, Agroindústria de carne, Agroindústria de vegetais e Casa do Mel).Buscando atender a demanda dos diferentes setores da área de recursos naturais, o Curso Técnico em Agropecuária, estar em permanente articulação entre o mundo produtivo, o conhecimento científico e a tecnologia, formando profissionaiscidadãos, com iniciativa e sendo capazes de intervir positivamente para melhoria da atual realidade, na perspectiva da igualdade e da justiça social.
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Segundo Freire (1979), o objetivo principal da ação formativa é a construção da autonomia, a qual tem no diálogo seu método de ensino e aprendizagem, e tem no formador o mediador da relação sujeito /objeto (realidade), orientando, pela reflexão e ação, de forma responsável com ele (sujeito) e com o mundo.Nesse contexto, o presente trabalho constituiuse de uma estratégia pedagógica visando Interagir o conhecimento e a informação adquirida em sala de aula com a realidade de sua área de atuação, no âmbito da instituição de ensino, no sentido de valorizar o aprender pelo fazer, assim como difundir essa prática vivenciada com produtores rurais de comunidades circunvizinhas do município de Floriano Piauí. 
A estratégia pedagógica, Circuito Produtivo, constituiuse de atividades específicas e complementares às aulas teóricas do Curso Técnico em Agropecuária. Essa prática foidesenvolvida com os alunos desse curso, na Fazenda Experimental do CTF, às terças e quintasfeiras, no turno da tarde, no período de março a dezembro de 2018. Para execuçãodas atividades, os alunos foram divididos em grupos, distribuídos nos diferentes setores da fazenda, conforme descrito no quadro 1. Setores Produtivos da Fazenda Experimental do CTF como local das atividades desenvolvidas por grupos de alunos  ano 2018

Ao longo do período, os alunos foram designados a desenvolver as práticas de manejo inerentes à aos respectivos setores produtivos. Como forma de difundir os 



a 2, 2018.

conhecimentos técnicos adquiridos nessa vivência prática, cada grupo de alunos selecionou dois setores produtivos, tendo como produto dessa difusão apresentações de trabalhos na jornada cientifica promovida pelo CTF, assim como a realização de dias de campo nas comunidades circunvizinhas do município de Floriano, Piauí.
Como resultados obtidos foram realizadas, na área das frutíferas, a construção do viveiro de mudas, bem como aquisição de mudas e plantio de citrus, aceroleira e goiabeira. As mudas produzidas foram posteriormente plantadas nos espaços destinados à produção da horta agroecológica. Ao longo do período foram desenvolvidas as técnicas de manejo adequadas (Figuras 1). Constatouse que houve um significativo aprendizado com as atividades desenvolvidas, o que permitiu aos alunos uma base maior de conhecimentos e práticas para atuar como profissionais, buscando oferecer soluções diante dos problemas e obstáculos enfrentados no ramo da agropecuária.
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Os resultados das ações desse trabalho promoveram conhecimentos básicos e técnicos sobre a área da fruticultura, com vistas a melhoria na produtividade na área, possibilitando cada vez mais produções crescentes e adequadas.Diante das dificuldades com deslocamento, dentre outras, não foi possível concluir a parte referente à divulgação e multiplicação dessa tecnologia a pequenos e médios produtores rurais por meio de dia de campo, conforme proposto em seus objetivos. Assim, sugerese a continuidade desse estudo em anos posteriores
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