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PLANIFICAÇÃO MODULAR 
ANO LECTIVO 2018 / 2019 

 
CURSO/CICLO DE FORMAÇÃO          TPAP - 2017/2020 

DISCIPLINA: Produção Agrícola 

 

N.º TOTAL DE MÓDULOS: 3 

 
 

N.º 
ORDEM 

N.º DE 
HORAS 

DESIGNAÇÃO DO MÓDULO 

 
7592 

 
25 

Alimentação Animal 

 
OBJECTIVOS DA 
APRENDIZAGEM 

CONTEÚDOS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM/ 
AVALIAÇÃO 

RECURSOS | BIBLIOGRAFIA 

 
- Identificar e caracterizar as 
particularidades anátomo-
fisiológicas do aparelho 
digestivo nas diferentes 
espécies domésticas 
- Identificar e caracterizar os 
diferentes tipos de alimentos 
adequados às diferentes 
espécies. 
- Calcular uma dieta alimentar 
- Organizar e orientar e 
distribuição de alimentos aos 
animais, tendo em conta as 
necessidades alimentares de 
cada espécie, o seu estado 
fisiológico e o modo de 
produção. 
 

- Características anatómicas 
e fisiológicas e 
particularidades do aparelho 
digestivo dos monogástricos e 
poligástricos 
- Alimentos 
- Alimentação 
- Equipamentos de 
preparação e de distribuição 
de alimentos  
-Tratamento de resíduos e 
efluentes 
- Registos e consulta de 
informação 
- Programação, organização e 
orientação das operações e 
de distribuição de alimentos 
- Boas práticas de segurança 
e saúde no trabalho 

- Aulas expositivas (4h) 
 - Aulas práticas de campo (10h) 
 
 - Feiras agrícolas (8h) 
 
-Relatórios da componente prática (2h) 
-Avaliação sumativa (90minutos) 
 

 

Audiovisuais 
Recurso á internet 
Exploração agrícola da escola 
Transporte e alimentação 
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N.º 
ORDEM 

N.º DE 
HORAS 

DESIGNAÇÃO DO MÓDULO 

 
7593 

 
25 

Reprodução Animal 

 

 
OBJECTIVOS DA 
APRENDIZAGEM 

CONTEÚDOS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM/ 
AVALIAÇÃO 

RECURSOS | BIBLIOGRAFIA 

- Identificar e caracterizar as 
particularidades do aparelho 
reprodutor masculino e 
feminino das diferentes 
espécies. 
- Programar, organizar e 
orientar a aplicação das 
técnicas e operações para a 
reprodução e melhoramento 
das diferentes espécies. 

- Aparelho reprodutor 
masculino e feminino das 
diferentes espécies 
-Reprodução nas diferentes 
espécies 
- Fatores que afetam a 
reprodução 
- Melhoramento animal 
- Registos e consulta de 
informação 
- Programação, organização e 
orientação das operações de 
reprodução e de 
melhoramento 
- Boas práticas de segurança 
e saúde no trabalho 
 

 
- Aulas expositivas ( 7h) 
- Aulas práticas de campo/ 
Feiras/concursos pecuários e ou 
trabalhos de pesquisa (16h) 
 
  
Avaliação (2h) 
 

Audiovisuais 
Recurso à internet 
Exploração agrícola  
Feiras agrícolas   
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                  

 

3 

 
A ordem dos módulos definida para a leccionação dos módulos corresponde à proposta do programa homologado pelo 
Ministério da Educação? 
 

Sim X Não  

Justificação didáctica da alteração: 
 
 
 
 
 
Observações / Recomendações: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

O Professor 
 
 
O Director de Curso 
 
 
_______________________________________________ 
 
Visto 
O Director 


