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C.H. Semanal: 03 Professor: Marcos Cesar de Carvalho 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 

- Ter uma visão crítica, investigativa e prepositiva diante dos problemas 
ambientais, com vistas a construir ações cidadãs.  

- Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores rurais, cooperativas 
agropecuárias e empresas agropecuárias.  

- Selecionar e classificar informações da área por meio eletrônico.  

- Executar projetos na propriedade e empresas agropecuárias.  

- Planejar atividades produtivas animal.  

- Implantar e difundir técnicas e tecnologias de produção agropecuária.  

- Participar em projetos de pesquisa da área.  
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- Utilizar novas tecnologias de produção animal, preservando o meio ambiente.  

- Planejar, executar, monitorar e avaliar as atividades agropecuárias nos 
processos de verticalização.  

- Interpretar e utilizar dados estatísticos da política agrícola e de crédito rural na 
elaboração de projetos agropecuários.  

- Organizar e manter atualizados os controles de produção animal e contábil do 
empreendimento rural.  

- Planejar e orientar procedimentos de biosseguridade.  

- Planejar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários de produção 
agropecuária. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:      Produção Animal II                                                                              Módulo: 2ª Série 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 1. Avaliar as principais raças dos 
animais médio porte.  
 
2. Planejar e monitorar o manejo de 
acordo com o sistema da criação de 
animais de médio porte.  
 
3. Identificar partes do sistema 
digestivo dos monogástricos.  
 
 
 
 
4. Analisar a importância dos 
nutrientes na alimentação dos 
animais de médio porte.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Identificar as características raciais 
dos animais de médio porte.  
 
2.1. Manejar animais nos diferentes 
sistemas de criação e estágios.  
 
 
3.1.Especificar as funções dos 
constituintes do sistema digestivo.  
3.2.Utilizar tabelas de composição 
química e valores nutricionais dos 
alimentos.  
 
4.1.Fazer a classificação dos alimentos e 
nutrientes.  
4.2.Utilizar tabelas de exigências 
nutricionais dos animais domésticos nas 
diversas fases da criação.  
 
 
 
 

 1. Sistemas de criação de animais de 
médio porte.  
 
2. Controle zootécnico na criação de 
animais de médio porte.  
 
 
3. Sistemas de identificação de 
animais.  
 
 
 
 
4. Normas de alimentação para as 
diversas fases da criação.  

- Sistema digestivo dos 
monogástricos e ruminantes;  
- Mecanismos reguladores do 
consumo de alimentos;  
- Digestão e absorção de 
carboidratos, lipídeos e proteínas, 
vitaminas e minerais;  
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5. Planejar programas de 
alimentação e de prevenção de 
doenças carências.  
 
6. Planejar e avaliar formulações de 
rações para diferentes espécies e 
sistemas de criação.  
 
7. Planejar e avaliar implantação e 
manejo de pastagens e forrageiras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Planejar, avaliar e monitorar a 
implantação de granja para animais 

 
 
 
 
 
 
 
5.1.Diagnosticar as deficiências 
nutricionais dos animais domésticos.  
 
 
6.1.Preparar rações para monogástricos 
ruminantes.  
6.2.Fazer o arraçoamento.  
 
7.1.Classificar pastagens.  
7.2.Classificar forrageiras.  
7.3.Fazer o manejo em pastagens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 Dimensionar a implantação de uma 
granja para animais de médio porte.  

- Uso de aditivos;  
- Doenças cadenciais e 
metabólicas;  
- Rações para monogástricos e 
ruminantes: método de cálculo e 
balanceamento.  

 
5. Fornecimento de água.  
 
 
 
6. Manejo nas diversas fases de 
criação: cria, recria e engorda.  
 
 
7. Biosseguridade: Manejo profilático 
e sanitário dos animais de médio 
porte.  

- Desinfetantes veterinários  
- Preparo de soluções  
- Instrumentos de uso veterinário  
- Procedimento de limpeza das 
instalações e equipamentos  
- Procedimentos necessários à 
visita em criatórios  

 
8. Ambiência: Manejo das 
Instalações e equipamentos.  



 
 

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2014  

de médio porte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Interpretar normas de 
biosseguridade e planejamento de 
uma granja para animais de médio 
porte.  
 
 
10. Planejar o custo de produção de 
uma granja de animais de médio 
porte.  
 
11. Planejar e monitorar as normas 
de segurança de trabalho para 

8.2 Manejar animais lactantes.  
8.3 Manejar animais em fase de cria e/ ou 
inicial.  
8.4 Manejar animais em fase de 
crescimento.  
8.5 Manejar animais em fase de 
terminação.  
8.6 Manejar animais de reposição. 
8.7 Manejar matrizes e reprodutores – 
produção.  
8.8. Identificar animais.  
8.9.Manejar animais do transporte ao 
abate de animais.  
8.10.Controlar e registrar animais e 
produção em fichas zootécnicas.  
 
9.1 Aplicar legislação e normas para 
instalação de granjas para animais de 
médio porte.  
9.2 Manejar animais de médio porte de 
acordo com a normas de biosseguridade.  
 
10.1 Fazer o custo de produção de uma 
granja para animais de médio porte.  
 
 
11.1. Cumprir as normas de segurança 
no trabalho e do trabalhador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Manejo das crias: alimentação, 
controle e tratamento de doenças por 
meio de métodos alternativos.  
 
 
 
10. Preparo de animais para leilões, 
exposições, eventos afins.  
 
 
11. Legislação sanitária e 
conservação do meio ambiente. 



 
 

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2014  

granjas de animais de médio porte. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:      Produção Animal II                                                                              Módulo: 2ª Série 
 
Habilidade 
(Identificar 

pelo 
número) 

Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

1 

Bases tecnológicas: 
nº. 3 
 

Sistemas de identificação de 
animais. 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

 
 

27 / 01 a 14 / 02 

2 

Bases tecnológicas: 
nº. 5, 6, 7, 8,9 e 10. 

Controle zootécnicos dos 
animais. 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro, 
visitas técnicas e utilização de recursos 
audiovisuais. 

 
 

27 / 01 a 11 / 12 

3 

Bases tecnológicas: 
nº. 4 

Sistema digestivo dos 
monogástricos e 
ruminantes.  
Rações para monogástricos 
e ruminantes: método de 
cálculo e balanceamento.  

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

 
 

27 / 01 a 28 / 02 

4 

Bases tecnológicas: 
nº. 4 

Digestão e absorção de 
carboidratos, lipídeos e 
proteínas, vitaminas e 
minerais; 
Rações para monogástricos 
e ruminantes: método de 
cálculo e balanceamento. 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

 
 

10 / 01 a 09 / 05 
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5 

Bases tecnológicas: 
nº. 4 e 9. 

Doenças carências e 
metabólicas. 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

 
 

27 / 01 a 11 / 12 

6 

Bases tecnológicas: 
nº. 5, 6 e 9. 

Normas de alimentação 
para as diversas fases da 
criação. 
Fornecimento de água. 
Manejo de equipamentos 
para confeccionar ração. 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

 
 

27 / 01 a 11 / 12 

7 

Bases tecnológicas: 
nº. 4 e 9. 

Características de plantas 
forrageiras. 
Identificar características do 
solo e plantas. 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

 05 / 10 a 28 / 11 

8 

Bases tecnológicas: 
nº. 3, 6, 7, 8, 9, 10 
e11 

Manejo nas diversas fases 
de criação: cria, recria e 
engorda. 
Biosseguridade. 
Ambiência. 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro, 
visitas técnicas e utilização de recursos 
audiovisuais. 

 
 

27 / 01 a 11 / 12 

9 
Bases tecnológicas: 
nº. 7 e 11 
 

Biosseguridade. 
Legislação sanitária e 
conservação do meio 
ambiente. 
 

Aulas expositivas e práticas, pesquisa 
de campo para levantamento 
zootécnico e diagnóstico das 
explorações com elaboração de 
relatório. 

 
 

02 / 11 a 11 / 12 

10 

Bases tecnológicas: 
nº. 6, 7, 8 e 9 

Custos de produção para 
animais de médio porte. 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

 
 

09 / 11 a 11 / 12 
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11 

Bases tecnológicas: 
nº. 11 

Legislação sanitária e 
conservação do meio 
ambiente. 

Aulas expositivas e dialogadas e 
práticas; Utilização e exposição de 
vídeos temáticos e uso de recursos 
audiovisuais (data show); 

 
 

27 / 01 a 11 / 12 

 
 
 
 
 
IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:      Produção Animal II                                                                              Módulo: 2ª Série 
 

Competência 
(por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Avaliar as principais 
raças dos animais 
médio porte.  
 
 

- Identificar raças e 
relacionar cruzamentos de 
acordo com as raças dos 
animais. 

- Prova escrita (objetiva 
e subjetiva); 
- Relatórios de 
atividades 
desenvolvidas intra e 
extra-classe; 
 

- Classificação dos 
animais por 
características 
observadas. 
- Desenvolvimento 
adequado das 
atividades práticas 
programadas;  

- Prova escrita, 
identificando os conteúdos 
referentes à programação 
apresentada. 
- Relatórios elaborados de 
acordo com os critérios 
estabelecidos. 

Planejar e monitorar o 
manejo de acordo com 
o sistema da criação 
de animais de médio 
porte.  
 

- Relacionar o sistema de 
produção de acordo com 
as funções produtivas. 
- Selecionar manejos 
corretas para a melhor 
eficiência produtiva dos 

- Desempenho prático 
nos setores produtivos 
e relatórios das 
atividades 
desenvolvidas. 
- Prova escrita (objetiva 

 - Descrever com 
precisão (escrita) as 
definições referentes às 
maneiras de 
comportamento dos 
animais. 

- Prova escrita, 
identificando os conteúdos 
referentes à programação 
apresentada. 
- Relatórios elaborados de 
acordo com os critérios 
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animais; e subjetiva); 
- Estudo de caso 
- Observação direta 

 estabelecidos. 
- manejo adequado dos 
setores. 

Identificar partes do 
sistema digestivo dos 
monogástricos.  

Identificar os sistemas 
digestivos e relacionar com 
as diferentes espécies de 
animais médio porte. 

Resolução de 
atividades práticas e 
relatórios intra e extra-
classe; 
 

- Desenvolvimento 
adequado das 
atividades práticas 
programadas;  
- Clareza e objetividade 
dos relatórios. 

- Apresentar relatório 
(escrito) e atividades 
práticas referente ao 
sistema digestivos dos 
animais. 

Analisar a importância 
dos nutrientes na 
alimentação dos 
animais de médio 
porte. 

Identificar os alimentos e 
suas fontes nutritivas e 
relacionar programas 
nutricionais e indicar o 
mais eficiente para as 
espécies e categorias 
animais.  
 

- Resolução de 
atividades práticas e 
relatórios intra e extra-
classe; 
- Trabalho de pesquisa; 
 
 

- Desenvolvimento 
adequado das 
atividades práticas 
programadas;  
- Clareza e objetividade 
dos relatórios. 

- Apresentar atividades 
práticas embasado nos 
conteúdos usados e 
metodologia indicado para 
cada caso. 
- Relatórios elaborados de 
acordo com os critérios 
estabelecidos. 

Planejar programas de 
alimentação e de 
prevenção de doenças 
carências. 

Identificar os alimentos e 
suas fontes nutritivas e 
relaciona-las em 
programas nutricionais 
para as espécies e 
categorias animais.  
- Desenvolver programas 
de biosseguridade de 
acordo com as espécies 
animais.  

- Prova escrita (objetiva 
e subjetiva); 
- Trabalho de pesquisa; 
 

- Manejos adequados 
dos programas 
alimentares dos 
animais em suas 
diferentes categorias. 
- Clareza e coesão nos 
programas de 
biosseguridade animal. 
 
 

- Prova escrita, 
identificando os conteúdos 
referentes à programação 
apresentada. 
- Apresentar relatório 
(escrito), embasado 
teoricamente e usados 
com a metodologia 
indicado para cada caso. 

Planejar e avaliar 
formulações de rações 

Identificar os alimentos e 
suas fontes nutritivas 

- Prova escrita (objetiva 
e subjetiva); 

- Desenvolvimento das 
formulações de ração e 

- Apresentar atividades 
práticas embasado nos 
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para diferentes 
espécies e sistemas 
de criação.  
 

utilizados na formulação 
de ração e relacionar 
programas nutricionais e 
indicar o mais eficiente 
para as espécies e 
categorias animais.  

- Resolução de 
atividades práticas e 
relatórios intra e extra-
classe; 
- Trabalho de pesquisa; 
 

confecção adequados 
para os diferentes 
animais em suas 
diferentes categorias e 
raças. 
 

conteúdos usados e 
metodologia indicado para 
cada caso. 
- Relatórios elaborados de 
acordo com os critérios 
estabelecidos. 

Planejar e avaliar 
implantação e manejo 
de pastagens e 
forrageiras.  
 

Identificar as diferentes 
pastagens, seu estado 
vegetativo e desenvolver 
sistemas de pastagens e 
manejos para as diferentes 
cultivares e espécies.  

- Prova escrita (objetiva 
e subjetiva); 
- Resolução de 
atividades práticas e 
relatórios intra e extra-
classe; 
- Trabalho de pesquisa; 

- Acerto na avaliação e 
escolha de sistemas e 
manejos de pastagens 
e forrageiras para as 
diferentes cultivares e 
espécies. 

- Apresentar relatório 
(escrito) e atividades 
práticas referente a 
pastagens e forrageiras. 

8. Planejar, avaliar e 
monitorar a 
implantação de granja 
para animais de médio 
porte.  

Desenvolver projetos 
agropecuários para 
implantação de granjas 
para animais de médio 
porte.  

- Prova escrita (objetiva 
e subjetiva); 
- Resolução de 
atividades práticas e 
relatórios intra e extra-
classe; 
- Trabalho de pesquisa; 

Acerto na escolha dos 
projetos agropecuários 

- Apresentar relatório 
referente a projetos 
agropecuários, embasado 
teoricamente e usados 
com a metodologia 
indicado para cada caso 

9. Interpretar normas 
de biosseguridade e 
planejamento de uma 
granja para animais de 
médio porte.  

- Desenvolver programas 
de biosseguridade de 
acordo com as espécies 
animais.  

- Prova escrita (objetiva 
e subjetiva); 
- Trabalho de pesquisa; 
 

- Clareza e coesão nos 
programas de 
biosseguridade animal. 
 
 

- Prova escrita, 
identificando os conteúdos 
referentes à programação 
apresentada. 

10. Planejar o custo 
de produção de uma 
granja de animais de 
médio porte.  

Identificar custos na 
produção de animais.  
Desenvolver planilhas para 
constatação dos custos. 

Resolução de 
atividades práticas e 
relatórios intra e extra-
classe; 

- Clareza e coesão no 
desenvolvimento dos 
custos de produção. 

- Prova escrita, 
identificando os conteúdos 
referentes à programação 
apresentada. 
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 - Apresentar relatório 
(escrito), embasado 
teoricamente e usados 
com a metodologia 
indicado para cada caso. 

11. Planejar e 
monitorar as normas 
de segurança de 
trabalho para granjas 
de animais de médio 
porte. 

Identificar e desenvolver 
as normas de segurança 
de trabalho nas granjas de 
criação de animais. 

- Prova escrita (objetiva 
e subjetiva); 
- Trabalho de pesquisa; 
 

Acerto na escolha das 
normas de segurança 
de trabalho.  
- Clareza e coesão no 
desenvolvimento das 
normas. 

- Prova escrita, 
identificando os conteúdos 
referentes à programação 
apresentada. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos 
os devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do”. O professor deve estabelecer os 
critérios adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de 
Trabalho do Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

X 
Prova Dissertativa 

X 
Prova Prática 

X 
Participação/interação na 
aula 

 
Prova com Testes 
Objetivos 

 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 
Prova com Consulta 

X 
Resolução de 
Exercícios 

X 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

 
Prova Oral 

X 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

X 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 
Outro............................. 

X 
Trabalhos/Pesq em 
grupo 

X 
Iniciativa e proatividade 

  
 

Outro............................. 
X 

Comportamento e 
disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

 X 30%  90%   30%  90%  X 30%  90% 

  40%  100%  X 40%  100%   40%  100% 

  50%     50%     50%   
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila de Apoio: Suinocultura 

Bibliografia: 

DIAS, A.C. et al. Manual Brasileiro de Boas Práticas Agropecuárias na Produção de 
Suínos. Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2011, 140 p. 
 
SOBESTIANSKY, J.; WENTZ, I.; SILVEIRA, P.R.S.; SESTI, L.A.C.: Suinocultura 
Intensiva: produção, manejo e saúde do rebanho. Brasília: Embrapa-SPI; Concórdia: 
Embrapa-CNPSa, 1998. 388p. 
 
 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 
As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua e paralela, 

sempre que for diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, 
durante o desenvolvimento do curso.  

A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a 
existência de aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas 
estratégias que favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de 
metodologia diversificada e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de 
atividades de apoio, a revisão de aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, 
atividade complementar extraclasse e até mesmo o replanejamento do processo de 
ensino-aprendizagem.  

Este processo de recuperação será realizado paralelo e concomitantemente às 
atividades educacionais e sem prejuízo às aulas.  
 
 

VIII– Identificação: 

Nome do professor: Marcos Cesar de Carvalho 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/14 
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VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá 
verificar se o planejamento do professor está de acordo com o que está estabelecido do Plano de 
Curso para esse Componente Curricular, em especial no que diz respeito às bases científicas 
indicadas. 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


