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Habilitação Profissional:  Habilitação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  de  

TÉCNICO  EM  AGROPECUÁRIA  INTEGRADO  AO ENSINO MÉDIO 
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AGENTE DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

Série:3º 

Componente Curricular: PRODUÇÃO ANIMAL III 

C.H. Semanal: 03 Professor: Karina Paz Landim 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
Prestar  assistência  técnica  e  extensão  rural  aos  produtores  rurais,  cooperativas  

agropecuárias e empresas agropecuárias.  

Analisar  as  características  econômicas,  sociais  e  ambientais,  identificando  as atividades 

peculiares das áreas a serem implantadas.  

Selecionar e classificar informações da área por meio eletrônico. 

Executar projetos na propriedade e empresas agropecuárias.  

Planejar atividades produtivas animal e vegetal.  

Promover organização, extensão e capacitação rural.  

Implantar e difundir técnicas e tecnologias de produção agropecuária.  

Participar em projetos de pesquisa da área.  

 
 Ensino Técnico Integrado ao Médio 

 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
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Utilizar  novas  tecnologias  de  produção  vegetal  e  animal,  preservando  o  meio ambiente.  

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

verticalização.  

 Planejar e organizar ações técnico-administrativas da empresa agropecuária.  

Organizar e manter atualizados os controles de produção animal, vegetal e contábeis do 

empreendimento rural.  

Planejar  e  monitorar  programas  profiláticos,  higiênicos  e  sanitários  de  produção  

agropecuária e agroindustrial.  

 Utilizar e disseminar técnicas alternativas (manejo) de produção animal. 

 Levantar dados de pragas e doenças em animais.  

Coletar amostrar para análise material.  

Utilizar técnicas de reprodução em animais de médio porte.  

 Utilizar técnicas de controle de transmissores de doenças.  

 Definir e manejar o uso de equipamentos, máquinas, implementos e ferramentas.  

 Selecionar reprodutores e matrizes de médio porte.  

 Organizar cruzamentos.  

 Estabelecer e executar medidas de profilaxia.  

  Auxiliar partos de animais.  

Fazer corte de dentes e umbigo de recém-nascidos.  

Aplicar medicamentos em recém-nascidos.  

 Conduzir ao aleitamento.  

Controlar desmame de animais.   
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:    PRODUÇÃO ANIMAL III                                                                                                Série: 3ºA 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 

Identificar  as  características  
de manejo na criação de animais  
de grande porte.  
  
Planejar, monitorar e adequar  
o  manejo  da  criação  aos  
sistemas de produção.  
 
 
 
 
 
 
  
Planejar e monitorar o manejo  
da  alimentação  de  animais  de  
grande porte.  
  
  
Planejar, monitorar e avaliar a  
biosseguridade  na  criação  de  
animais de grande porte. 
 
 

1 
 
 
 

2.1 
 

2.2 
2.3 

 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 

 
3.1 
3.2 

 
 

4.1 
 
 

4.2 
 

Caracterizar  os  sistemas  de  
criação  para  animais  de  grande  
porte.  
  
Manejar  animais  nos diferentes sistemas de 
criação.  
Manejar animais lactantes.  
Manejar animais em fase de cria e/ ou inicial.  
Manejar animais em fase de recria.  
Manejar animais em fase de terminação.  
Manejar  animais  de reposição.  
Manejar  matrizes  e reprodutores.  
  
Preparar  alimentação  aos animais.  
Fazer  o  manejo  das pastagens.  
 
 
  
Executar  as  atividades relacionadas  à  
criação  dos animais,  garantindo  a 
biosseguridade.  
4.2.  Executar  e  acompanhar  
métodos  de  profilaxia  e tratamento de 
doenças.  

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

Sistemas  de  produção  de animais de 
grande porte: confinamento;   semi-
intensivo; extensivo  
  
Tipos  de  atividades zootécnicas:  
  animais de reprodução;   animais  para  
produção  de carne, leite;   evolução do 
rebanho  
  
Anatomia  e  fisiologia  do aparelho  
reprodutivo  dos animais de grande 
porte:   puberdade;   ovulação (ciclo 
estral);   fecundação;   gestação;   parto;   
anestro;   ezoognósia;   monta natural;   
inseminação artificial  
 
 
 
 
Métodos de reprodução:   zoológico e 
zootécnico;   caracteres Hereditários: 
influência  do    meio ambiente; o  
conversão  e  eficiência  
alimentar;  
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5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Planejar, monitorar e avaliar a 
ambiência  na  produção  de animais de 
grande porte.  
 
  
 
Analisar  e  avaliar  resultados  
dos  programas  de gerenciamento.  
  
 
 
 
 
Analisar  os  aspectos anatômicos  e  
fisiológicos  do aparelho  reprodutivo  
dos animais de grande porte.  
  
  
 
  
Avaliar  performance  dos animais  para  
a  reprodução  e organização  de    
programas  de melhoramento genético 
natural e artificial.  
  
 
 

4.3 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 

7.1 
 

7.2 
 

7.3 
 
 

8.1 
 

8.2 
 

8.3 
 

8.4 

Distinguir  sintomas  de doenças  
infectocontagiosas, parasitárias e tóxicas.  
  
Organizar  as  instalações  de acordo  com  o  
tipo  de  atividade pecuária.  
  
 
 
 
Controlar  e  gerenciar  os programas de 
produção.  
 
 
 
 
 
Identificar as manifestações fisiológicas da 
fêmea.  
Caracterizar o  aparelho reprodutor masculino 
e feminino.  
Selecionar  animais  para cruzamentos. 
 
 
Elaborar  cronograma  de monta natural e 
artificial.  
Selecionar  e  encaminhar animais para a 
reprodução. 
Controlar e registrar animais em fichas 
zootécnicas.  
Identificar animais.  

 
 
 

5 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

o  rendimento  e  qualidade da carcaça; 
taxa de desfrute; produtividade  (leite  e 
carne)  
 
 
Controle  zootécnico  na criação  de  
animais  de  grande porte:   boas  
práticas  de  produção animal: 
rastreabilidade  
 
 
Manejo  da  alimentação  nas diferentes 
fases da criação:   tipos  de  alimentos- 
suplementos  e complementos;   
pastagens e forrageiras; arraçoamento 
 
 
Manejo  dos  animais  nas diversas 
fases da criação  
  
 
 
 
Biosseguridade:   manejo  profilático  e 
sanitário; sistemas de  identificação de 
animais; principais doenças, etiologia, 
diagnóstico,  prevenção  e  
tratamento;   instrumento  de  uso  
veterinário;   vias  de  aplicação  de  
medicamentos;   controle sanitário:  
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9 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 

 
 Interpretar  a  legislação sanitária  e  
de  preservação  do meio ambiente.  
  
 
 
   
Planejar  e  monitorar  a obtenção da 
produção.  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar a legislação pertinente. 
 

 
9.1 

 
 

9.2 
 
 

10.1 
 

10.2 
 

10.3 
 

10.4 
10.5 

 
 
 

11 

  
Manejar adequadamente os animais  de  
acordo  com  a legislação  ambiental  
referente  a mananciais.  
Manejar  adequadamente animais  de  
reprodução, produção de leite e carne.  
  
Elaborar  cronograma  de animais em 
confinamento.  
Utilizar  técnicas  de obtenção  e  preparo  da 
produção.  
Aplicar  os  métodos  e normas técnicas na 
obtenção da produção.  
Mensurar  performance animal.  
Utilizar procedimentos de preparo dos 
produtos destinados à  comercialização  ou  à 
agroindústria.  
  
Cumprir  legislação  sanitária e ambiental.  
 

 
9 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

desinfetante, preparo de soluções   
procedimentos de  limpeza e 
higienização  
  
Ambiência:instalações e equipamentos  
  
 
 
 
Preparo  de  animais  para leilões,  
exposições,  eventos  e afins  
  
 
 
 
 
 
 
Reprodução,manejo de animais 
diferenciados:   búfalos, eqüinos. 

 



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

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:     PRODUÇÃO ANIMAL III                                                                                                Série: 3ºA                                                              
 
Habilidade 

 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
(Dia e Mês) 

1 

Sistemas  de  produção  
de animais de grande 
porte: confinamento;   
semi-intensivo; extensivo  

Documentários do Globo 
Rural Documentários do 
Globo Rural  
Papers EMBRAPA 
 

Aula expositiva com utilização de recursos 
audiovisuais; 
Aula interativa e dialogada 
Resolução de exercícios 
Visitas técnicas 
Discussão e debate 

07,14,21,28/02 
04,11,25/04 
07,14,21 e 28/11 
 

2 

Tipos  de  atividades 
zootécnicas:   animais de 
reprodução;   animais  
para  produção  de carne, 
leite;   evolução do 
rebanho 

Documentários do Globo 
Rural Documentários do 
Globo Rural  
Papers EMBRAPA 
Fisiologia dos animais 
domésticos- W. D. Reece 
 

Aula expositiva com utilização de recursos 
audiovisuais; 
Aula interativa e dialogada 
Resolução de exercícios 
Visitas técnicas 

 
07,14,21,28/02 
09,16,23 e 30/05 

3 

Anatomia  e  fisiologia  do 
aparelho  reprodutivo  dos 
animais de grande porte:   
puberdade;   ovulação 
(ciclo estral);   
fecundação;   gestação;   
parto;   anestro;   
ezoognósia;   monta 
natural;   inseminação 
artificial  

Tratado de Anatomia 
Veterinaria- Dyce, K.M; 
 
Fisiologia dos animais 
domésticos- W. D. Reece 
 

Aula expositiva com utilização de recursos 
audiovisuais; 
Aula interativa e dialogada 
Discussão e debate 
 

 
 
 
04,11,25/04 
09,16,23 e 30/05 
07,14/11 
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4 

Métodos de reprodução:   
zoológico e zootécnico;   
caracteres Hereditários: 
influência  do    meio 
ambiente; o  conversão  e  
eficiência alimentar;  
o  rendimento  e  
qualidade da carcaça; 
taxa de desfrute; 
produtividade  (leite  e 
carne) 

Tratado de Anatomia 
Veterinaria- Dyce, K.M; 
 
Fisiologia dos animais 
domésticos- Willian D. 
Reece 
 
 

Aula expositiva com utilização de recursos 
audiovisuais; 
Aula interativa e dialogada 
Resolução de exercícios 
 
 

 
 
21,28/02 
07,14,21,28/03 
19 e 26/09 
3,10,17,24 e 31/10 
21 e 28/11 
 

5 

Controle  zootécnico  na 
criação  de  animais  de  
grande porte:   boas  
práticas  de  produção 
animal: rastreabilidade  

Legislação do MAPA 
 Circ. 192; 152; 443; 

444, 776, 1010; 321; 
1036; 835; 11; e 
1178 

 

Aula expositiva com utilização de recursos 
audiovisuais; 
Aula interativa e dialogada 
Resolução de exercícios 
Visitas técnicas 
Discussão e debate 

 
07,14,21,28/03 
09,16,23 e 30/05 
 

6 

Manejo  da  alimentação  
nas diferentes fases da 
criação:   tipos  de  
alimentos- suplementos  e 
complementos;   
pastagens e forrageiras; 
arraçoamento 

Documentários do Globo 
Rural Documentários do 
Globo Rural  
Papers EMBRAPA 
 

Aula expositiva com utilização de recursos 
audiovisuais; 
Aula interativa e dialogada 
Resolução de exercícios 
Visitas técnicas  
Brainstorming 

07,14,21,28/02 
07,14,21,28/03  
09,16,23 e 30/05 
05,12/09 
17,24 e 31/10 
07,14/11 
 

7 
Manejo  dos  animais  nas 
diversas fases da criação  

Documentários do Globo 
Rural Documentários do 
Globo Rural  
Papers EMBRAPA 
 

Aula expositiva com utilização de recursos 
audiovisuais; 
Aula interativa e dialogada 
Resolução de exercícios 
Visitas técnicas  
Brainstorming 

 
21,28/02 
07,14,21,28/03 
04,11,25/04  
22 e 29/08 
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8 

Biosseguridade: manejo  
profilático  e sanitário; 
sistemas de  identificação 
de animais; principais 
doenças, etiologia, 
diagnóstico,  prevenção  e 
tratamento;   instrumento  
de  uso  
veterinário;   vias  de  
aplicação  de 
medicamentos;   ontrole 
sanitário: desinfetante, 
preparo de soluções   
procedimentos de  
limpeza e higienização 

Documentários do Globo 
Rural 
Papers EMBRAPA 
 

Aula expositiva com utilização de recursos 
audiovisuais; 
Aula interativa e dialogada 
Resolução de exercícios 
Visitas técnicas  
 
 

 
 
 
 
09,16,23 e 30/05 
01,08,15,22 e 29/08 
05,12,19 e 26/09 
03,10,17,24 e 31/10 
05 e 12/12 

9 
Ambiência:instalações e 
equipamentos  

Directiva 93 da União 
Europeia. 
STEPS Grupo Etco; CD e 
material apostilado 
 

Aula expositiva com utilização de recursos 
audiovisuais; 
Aula interativa e dialogada 
Resolução de exercícios 
Visitas técnicas  
Brainstorming 
Discussão e debate 

 
 
21,28/02 
07,14,21,28/03 
01,08/08 
05,12/09 

10 
Preparo  de  animais  para 
leilões,  exposições,  
eventos  e afins  

Documentários do Globo 
Rural 
 

Aula expositiva com utilização de recursos 
audiovisuais; 
Aula interativa e dialogada 
 

 
04,11,18 e 25/07 

11 
Reprodução,manejo de 
animais diferenciados:   
búfalos e eqüinos. 

 
Fisiologia dos animais 
domésticos- Willian D. 
Reece 
 

Aula expositiva com utilização de 
recursos audiovisuais; 
Aula interativa e dialogada 
Resolução de exercícios 
Visitas técnicas  

 
04,11,18 e 25/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:    PRODUÇÃO ANIMAL III                                                                                                Série: 3ºA 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Identificar as  
características  
de manejo na criação 
de animais de grande 
porte.   

 
Reconhecer as características  
de manejo na criação de 
animais de grande porte.   

Participação verbal em sala de 
aula. 
Resolução de exercícios. 
Prova oral. 

Verbalização e redação das 
fases  de execução  de  
projetos  com base  na  
natureza  e  na  
complexidade das 
atividades.  

Expor através de palavras 
quando indagado pela 
professora sobre a forma de  
manejar a criação de animais 
de grande porte. 
Resolver exercícios aplicados. 
Explicação oral do tema. 

 
Planejar, monitorar e 
adequar o  manejo  da  
criação  aos sistemas 
de produção.  
 
  

 
Planejar, monitorar e adequar 
o manejo da criação aos 
sistemas de produção.  

Participação verbal em sala de 
aula. 
 

 
Verbalização sobre as 
formas de planejamento e 
monitoramento dos sistemas 
de criação. 

Expor através de palavras 
quando indagado pela 
professora sobre a forma de 
planejar, monitorar e manejar 
os animais de grande porte. 

Planejar e monitorar o 
manejo da  alimentação  
de  animais  de grande 
porte.  
  

 
 
Planejar e monitorar o manejo 
da criação de animais de 
grande porte. 

Participação verbal em sala de 
aula. 
Prova oral 
 

 
Verbalização sobre as 
formas de planejamento e 
monitoramento da 
alimentação de animais de 
grande porte. 

Expor através de palavras 
quando indagado pela 
professora durante a aula 
sobre como planejar e 
monitorar o manejo da  
alimentação  de  animais  de 
grande porte 
Explicação oral do tema. 
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 Planejar, monitorar e 
avaliar a 
biosseguridade  na  
criação  de animais de 
grande porte. 
 

 
 
 
Planejar, monitorar e avaliar a  
biosseguridade  na  criação  
de animais de grande porte. 
 

Participação verbal em sala de 
aula. 
Pesquisa individual. 
 

 
Verbalização sobre as 
formas de planejamento, 
monitoramento  e avaliação 
da biosseguridade  na  
criação  de animais de 
grande porte. 
 

Expor através de palavras 
quando indagado pela 
professora durante a aula 
sobre como planejar, 
monitorar e avaliar a 
biosseguridade  na  criação  
de animais de grande porte. 
 
Pesquisa individual sobre 
biosseguridade. 
 

Planejar, monitorar e 
avaliar a ambiência  na  
produção  de animais 
de grande porte.  

 
 
 
 
 
Planejar, monitorar e avaliar a  
ambiência  na  produção  de 
animais de grande porte. 

Participação verbal em sala de 
aula. 
Resolução de exercícios. 
Prova oral. 

 
 
 
 
Verbalização sobre 
ambiência  na  produção  de 
animais de grande porte e 
resolução de exercícios 
envolvendo a temática. 

Expor através de palavras 
quando indagado pela 
professora durante a aula 
sobre como planejar, 
monitorar e avaliar a a  
ambiência  na  produção  de 
animais de grande porte. 
 
Resolver exercícios sobre a 
influencia do tema na 
produção. 
 
Explicação oral sobre 
ambiência. 

Analisar e avaliar  
resultados dos  
programas  de 
gerenciamento. 

Analisar e avaliar  resultados 
dos  programas  de 
gerenciamento. 

Participação verbal em sala de 
aula. 
Resolução de exercícios. 

Verbalização sobre 
programas de 
gerenciamento e resolução 
de exercícios envolvendo a 
temática. 

Expor através de palavras 
quando indagado pela 
professora sobre os 
resultados dos programas de 
gerenciamento. 
Resolver exercícios aplicados 
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Analisar  os  aspectos 
anatômicos  e  
fisiológicos  do 
aparelho  reprodutivo  
dos animais de grande 
porte.  
  

 
Analise da anatomia animal e 
interpretar a fisiologia do 
aparelho reprodutivo. 

Participação verbal em sala de 
aula. 
Resolução de exercícios; 
Prova oral. 

Verbalização e identificação 
em prova dos aspectos 
anatômicos e fisiológicos do 
aparelho reprodutivo dos 
grandes animais. 

Expor através de palavras 
quando indagado pela 
professora durante a aula 
sobre anatomia e fisiologia do 
parelho reprodutivo animal. 
Resolver exercícios aplicados. 
Explicação oral (prova prática) 

 Avaliar  performance  
dos animais  para  a  
reprodução  e 
organização  de    
programas  de 
melhoramento genético 
natural e artificial.  
 

Avaliação da performance  
dos animais  para  a  
reprodução  e organização  
de    programas  de 
melhoramento genético 
natural e artificial.  

 

Participação verbal em sala de 
aula. 
Prova dissertativa. 

Verbalização e escrita da 
performance dos animais  
para  a  reprodução  e 
organização  de    
programas  de 
melhoramento genético 
natural e artificial.  
 

Expressar como é realizado a 
performance dos animais para 
reprodução. 
Descrever com riqueza de 
palavras como é realizada a 
avaliação da performance  
dos animais  para  a  
reprodução  e organização  
de    programas  de 
melhoramento genético 
natural e artificial. 

 
Interpretar a  legislação 
sanitária  e  de  
preservação  do meio 
ambiente.  
  

Interpretar a  legislação 
sanitária  e  de  preservação  
do meio ambiente.  

 

Prova dissertativa. 
Descrever a legislação 
sanitária. 

Descrever e interpretar com 
riqueza de palavras sobre   
legislação sanitária  e  de  

preservação  do meio 
ambiente. 

Planejar  e  monitorar  
a obtenção da 
produção.  
  

Planejar  e  monitorar  a 
obtenção da produção.  

 

Participação verbal em sala de 
aula. 
 

Verbalização sobre 
planejamento da produção. 

Expor através de palavras 
quando indagado pela 
professora em sala de aula as 
formas de planejar e 
monitorara a produção. 

 Interpretar a legislação 
pertinente. 

Interpretar a legislação 
pertinente. 

Prova dissertativa. Descrever a legislação. 
Interpretar de forma descritiva 
a legislação pertinente. 
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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 

 
Prova Prática 

x 
Participação/interação na 
aula 

 
Prova com Testes 
Objetivos 

 
Seminários 

x 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 
Prova com Consulta 

x 
Resolução de 
Exercícios 

 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

x 
Prova Oral 

x 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

 
Freqüência em 
Escala/estágio 

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

 
Trabalhos/Pesq em 
grupo 

 
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% 

  30%  90%  x 30%  90%  x 30%  90% 

 x 40%  100%   40%  100%   40%  100% 

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

Documentários do Globo Rural  
STEPS Grupo Etco; CD e material apostilado 
Legislação do MAPA 

 Circ. 192; 152; 443; 444, 776, 1010; 321; 1036; 835; 11; e 1178 
Directiva 93 da União Europeia. 
Papers EMBRAPA 
Tratado de Anatomia Veterinaria- Dyce, K.M; 
Pastagem - Seleção de Plantas Forrageiras, Implantação e Adubação - Hebert Vilela 
Fisiologia dos animais domésticos- Willian D. Reece 
 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Intervenções imediatas durante o ano letivo, dirigidas às dificuldades específicas, assim 
que estas forem constatadas. 

 
 

VIII– Identificação: 

Nome do professor: Karina Paz Landim 

Assinatura:                                                                                        Data: Fevereiro/2014 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 


