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Código: 073 Município:Jales 

EE:  

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Agropecuária. 

Qualificação:Qualificação Técnica de Nível Médio de 
AGENTE DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

Módulo: III 

Componente Curricular: Produção Animal III 

C.H. Semanal: 4 Professora: Aline de Oliveira Matoso 

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

Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na 
produção animal e agroindustrial.  

 
Planejar, organizar e monitorar as alternativas de otimização dos fatores climáticos e 
seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e animais.  
 

 
 Ensino Técnico Integrado ao Médio 

 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:Produção Animal IIISérie: III 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1- 
 
 
 

2- 
 
 
 

3- 
 
 
 

4- 
 
 
 

5- 
 
 
 

6- 
 
 

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 o 
biosseguridade na criação de 
animais de grande porte.  
 
 Planejar, monitorar e avaliar a 
ambiência na produção de animais 
de grande porte.  
 
 Analisar e avaliar resultados dos 
programas de gerenciamento  
 

1- 
 

2- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- 
 

4- 
 

 
5- 

 
6- 

 
7- 
 

Caracterizar os sistemas de criação para 
animais de grande porte.  
2.1. Manejar animais nos diferentes 
sistemas de criação.  
2.2. Manejar animais lactantes.  
2.3. Manejar animais em fase de cria e ou 
inicial.  
2.4.Manejar animais em fase de recria.  
2.4. Manejar animais em fase de 
terminação.  
2.5. Manejar animais de reposição.  
2.6. Manejar matrizes e reprodutores.  
3.1.Preparar alimentação aos animais.  
3.2 Fazer o manejo das pastagens.  
Executar as atividades relacionadas a 
criação dos animais, garantindo a 
biosseguridade. 
 Organizar as instalações de acordo com 
o tipo de atividade pecuária.  
Controlar e gerenciar os programas de 
produção.  
 Manejar adequadamente os animais de 
acordo com a legislação ambiental 

1- 
 
 
 
 

2- 
 
 
 
 
 

3- 
 
 
 
 

4- 
 

5- 
 
 
 
 

Sistemas de produção de animais:  
 Intensivo;  
 Semi-intensivo;  
 Extensivo. 
 
Tipos de atividades zootécnicas  
 animais de reprodução;  
 animais para produção de 
carne, leite;  
 evolução do rebanho.  
 
Controle zootécnico na criação de 
animais de grande porte: boas 
práticas de produção animal – 
rastreabilidade. 
 
Sistemas de identificação de animais 
 
  Manejo da alimentação nas 
diferentes fases da criação:  
 tipos de alimentos;  
 arraçoamento.  
 



 
 

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

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

7- 
 
 

8- 
 

9- 
 
 

10- 
 
 
 

11- 
 

Interpretar a legislação sanitária e 
de preservação do meio ambiente. 
 

Planejar e monitorar a obtenção da 
produção.  
Caracterizar as técnicas e os tipos 
de preparo da produção para o 
consumo.  
 
Avaliar os subprodutosdestinando-
os ao mercado.  
 
Interpretar a legislação pertinente. 

 
8- 
 
 
 
 

9- 
 

10- 
 
 

11- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

referente a mananciais.  
8.1. Manejar adequadamente os animais.  
8.2. Utilizar técnicas para obtenção e 
preparo da produção.  
8.2. Aplicar os métodos e normas 
técnicas na obtenção da produção.  
 Preparar produtos destinados ao 
mercado.  
Executar procedimentos de preparo dos 
produtos destinados à comercialização ou 
agroindústria.  
Cumprir a legislação vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6- 
 

7- 
 

8- 
 

9- 
 

10- 
 

11- 
12- 
13- 

 
14- 

Manejo dos animais nas diversas 
fases da criação. 
Biosseguridade: manejo profilático e 
sanitário. 
 Ambiência: instalações 
eequipamentos.  
Preparo de animais para leilões, 
exposições, eventos afins.  
Manejo de animais diferenciados 
(avestruz, búfalos, eqüinos, e outros) 
Produtos (carne e leite). 
Técnicas de abate.  
Subprodutos (couro, esterco, ossos, 
sebo e outros). 
Legislação pertinente. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Série: 
 

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

1 

Sistemas de produção 
de animais:  
 Intensivo;  
 Semi-intensivo;  
 Extensivo. 

 

Noções sobre sistemas 
de produção animal. 

Aulas expositivas dialogada com auxílio 
de Power Point. Aula prática na 
bovinocultura de leita da própria escola, 
reconhecimento do lugar, dos animais e 
das práticas de manejo. Vídeos 
didáticos. 

 
 

27 /01 a 13/02 

2 

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

Noções sobre sistemas 
de produção animal. 

Aulas expositivas dialogada com auxílio 
de Power Point. Vídeos didáticos. Aula 
prática para identificação dos animais 
na ETEC. Seminários sobre as 
principais raças bovinas. 

 
 

19/02 a 20/02 

3 

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

 

Noções das diferentes 
forrageiras utilizadas 
para alimentação animal. 
Noções de preparo do 
solo e manejo da 
fertilidade do solo. 

Aulas expositivas dialogada com auxílio 
de Power Point. Vídeos didáticos. 
Tempestade Cerebral 

 
 

26/02 a 27/02 

4 
Sistemas de 
identificação de 
animais. 

Conhecimentos prévios 
sobre biosseguridade.  

Aulas expositivas dialogada com auxílio 
de Power Point. Vídeos didáticos. 
Tempestade Cerebral. 

 
 

05/03 a 06/03 
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5 

  Manejo da alimentação 
nas diferentes fases da 
criação:  
tipos de alimentos;  
arraçoamento.  
 

Noções sobre bioquímica 
e manejo de forragens. 

Aulas expositivas dialogada com auxílio 
de Power Point. Aula prática sobre 
como é realizada a alimentação do 
gado na Etec. Seminário sobre 
pastagens. 

 
 

12/03 a 13/03 

5 e 6 
 

Manejo dos animais nas 
diversas fases da 
criação. 
 

Noções sobre as 
diferentes raças da 
bovinocultura e os 
sistemas de produção. 

Aulas expositivas dialogada com auxílio 
de Power Point. Aula prática sobre 
como é realizada o manejo do gado 
leiteira na Etec. 

19/03 a 20/03 

7 
Biosseguridade: manejo 
profilático e sanitário. 
 

Noções básicas sobre 
manejo sanitário. 

Aulas expositivas dialogada com auxílio 
de Power Point. Aula prática sobre 
como é realizado o manejo sanitário da 
bovinocultura de leite na Etec. 

26/03 a 27/03 

7 e 8 
Ambiência: instalações 
e equipamentos. 

Noções sobre manejo 
sanitário e legislação. 

Ensino com pesquisa e seminário. 
02/03 a 03/03 

8 

Preparo de animais 
para leilões, 
exposições, eventos 
afins 

Noções sobre sistema de 
produção animal. Aulas expositivas dialogada com auxílio 

de Power Point. Ensino com pesquisa. 

09/04 a 10/04 

10 

Manejo de animais 
diferenciados (avestruz, 
búfalos, eqüinos, e 
outros) 

Noções sobre sistemas 
de produção animal. Aulas expositivas dialogada com auxílio 

de Power Point. Seminário. 

16/04 a 17/04 

10 
Produtos (carne e leite). 
 

Noções sobre 
processamento de 
produtos de origem 
animal. 

Palestra com profissional da área. 

23/04 a 27/04 



 
 

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

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

10 Técnicas de abate 

Noções sobre 
processamento de 
produtos de origem 
animal. 

Palestra com profissional da área. 

07/05 a 08/05 

10 
Subprodutos (couro, 
esterco, ossos, sebo e 
outros). 

Noções sobre 
processamento de 
produtos de origem 
animal. 

Aulas expositivas dialogada com auxílio 
de Power Point. Ensino com pesquisa. 
Vídeo didático sobre o tema. 

14/05 a 15/05 

11 
Legislação pertinente. 
 

Noções sobre legislação. Aulas expositivas dialogada com auxílio 
de Power Point. 

21/05 a 11/06 
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IV –Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Produção Animal IIISérie:III 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

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

Fazer a identificação das 
características de manejo na 
criação de animais de grande 
porte. 
 
 
 
Saber monitorar, planejar r 
manejar os diferentes 
sistemas de produção. 
 
 
 
 
Diferenciar alimentos e manejo 
alimentar dos animais de 
grande porte. 
 
 
 
 
Reconhecer e executar 
programas de biosseguridade 
na criação de animais de 
grande porte. 

Avaliação escrita e ou 
oral, teórica; frequência e 
desempenho em aulas, 
pontualidade com datas e 
prazos, comportamento e 
disciplina. 
 
Avaliação escrita e ou 
oral, teórica; frequência e 
desempenho em aulas, 
pontualidade com datas e 
prazos, comportamento e 
disciplina. 
 
Avaliação escrita e ou 
oral, teórica; frequência e 
desempenho em aulas, 
pontualidade com datas e 
prazos, comportamento e 
disciplina. 
 
Avaliação escrita e ou 
oral, teórica; frequência e 
desempenho em aulas, 
pontualidade com datas e 

Organização de dados 
Precisão Correlação de 
informações Clareza e 
relacionamento de 
ideias. 
 
 
Organização de dados 
Precisão Correlação de 
informações Clareza e 
relacionamento de 
ideias. 
 
 
Organização de dados 
Precisão Correlação de 
informações Clareza e 
relacionamento de 
ideias. 
 
 
Organização de dados 
Precisão Correlação de 
informações Clareza e 
relacionamento de 

Observar se os alunos 
conseguem distinguir as 
diferentes fases de criação. 
 
 
 
 
Saber identificar os 
diferentes sistemas de 
produção 
 
 
 
 
Saber a desempenho 
animal confinado e a 
campo. 
 
 
 
 
Reconhecer programas de 
biosseguridade. 
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 5.Planejar, monitorar e 
avaliar a ambiência na 
produção de animais de 
grande porte.  
 
 
 
 6.Analisar e avaliar 
resultados dos 
programas de 
gerenciamento  
 
 
 
7.Interpretar a legislação 
sanitária e de 
preservação do meio 
ambiente.  
 
 
 
8.Planejar e monitorar a 
obtenção da produção.  
 
 
 

 
 
 
Executar o manejo correto e a 
ambiência na produção de 
animais de grande porte. 
 
 
 
 
Executar programas de 
gerenciamento. 
 
 
 
 
 
Interpretar e colocar em 
pratica a legislação sanitária e 
de preservação do meio 
ambiente. 
 
 
 
Executar as diferentes fases 
da produção. 
 
 
 

prazos, comportamento e 
disciplina. 
 
Avaliação escrita e ou 
oral, teórica; frequência e 
desempenho em aulas, 
pontualidade com datas e 
prazos, comportamento e 
disciplina. 
 
Avaliação escrita e ou 
oral, teórica; frequência e 
desempenho em aulas, 
pontualidade com datas e 
prazos, comportamento e 
disciplina. 
 
Avaliação escrita e ou 
oral, teórica; frequência e 
desempenho em aulas, 
pontualidade com datas e 
prazos, comportamento e 
disciplina. 
 
Avaliação escrita e ou 
oral, teórica; frequência e 
desempenho em aulas, 
pontualidade com datas e 
prazos, comportamento e 

ideias. 
 
 
Organização de dados 
Precisão Correlação de 
informações Clareza e 
relacionamento de 
ideias. 
 
 
Organização de dados 
Precisão Correlação de 
informações Clareza e 
relacionamento de 
ideias. 
 
Organização de dados 
Precisão Correlação de 
informações Clareza e 
relacionamento de 
ideias. 
. 
 
 
Organização de dados 
Precisão Correlação de 
informações Clareza e 
relacionamento de 
ideias. 

 
 
 
Executar o manejo da 
criação de acordo com o 
sistema de produção. 
 
 
 
 
Utilizar as técnicas para 
Programas de 
gerenciamento. 
 
 
 
Identificar e ter capacidade 
de interpretar a legislação 
de meio ambiente. 
 
 
 
 
 
Executar o manejo para 
obtenção da produção. 
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9.Caracterizar as 
técnicas e os tipos de 
preparo da produção 
para o consumo.  
 
 
 
10.Avaliar os 
subprodutosdestinando-
os ao mercado.  
 
 
 
 
11.Interpretar a 
legislação pertinente 
 
 

 
 
Boas praticas para o abate de 
animais de grande porte 
 
 
 
 
 
Diferenciar e avaliar os 
produtos destinados ao 
mercado. 
 
 
 
 
Interpretar e colocar em 
prática a legislação pertinente. 

disciplina. 
 
Avaliação escrita e ou 
oral, teórica; frequência e 
desempenho em aulas, 
pontualidade com datas e 
prazos, comportamento e 
disciplina. 
 
Avaliação escrita e ou 
oral, teórica; frequência e 
desempenho em aulas, 
pontualidade com datas e 
prazos, comportamento e 
disciplina. 
 
Avaliação escrita e ou 
oral, teórica; frequência e 
desempenho em aulas, 
pontualidade com datas e 
prazos, comportamento e 
disciplina. 
 
 
 

 
 
Organização de dados 
Precisão Correlação de 
informações Clareza e 
relacionamento de 
ideias. 
 
 
Organização de dados 
Precisão Correlação de 
informações Clareza e 
relacionamento de 
ideias. 
 
 
Organização de dados 
Precisão Correlação de 
informações Clareza e 
relacionamento de 
ideias. 
 
 

 
 
Utilizar os parâmetros 
relativos ao preparo da 
produção para o consumo. 
 
 
 
 
Avaliar os subprodutos 
produzidos destinados ao 
mercado. 
 
 
 
 
Identificar e ter capacidade 
de interpretar 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 

X 
Prova com Testes 
Objetivos 

X 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

X 
Prova com Consulta 

 
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% 

  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) 

Lousa; 
Data Show; 
Aulas práticas realizadas na própria escola. 
BERCHIELLI, T.T.; PIRES, A.V.; OLIVEIRA, S.G. Nutrição de Ruminantes.1.ed. Jaboticabal: 
FUNEP, 2006,  583p. 
BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Normas e padrões de nutrição e 
alimentação animal. Brasília: MA/SARC/DFPA, 2000. 
CHAPAVAL, L.; PIEKARSKI, P. R. B. Leite de qualidade: manejo reprodutivo, nutricional e 
sanitário. Viçosa: Editora Aprenda Fácil, 2000.  
DEGASPERI, S. A. R.; PIEKARSKI, P. R. B. Bovinocultura leiteira. Curitiba: Chain, 1988.  
FREITAS, J. A. Confinamento de bovinos de corte. Palotina: UFPR, s.d.  
LEDIC, I. L. Manual de bovinotecnia leiteira. Alimentos: produção e fornecimento. São Paulo: 
Varela, 2002.  
MARQUES, D. C. Criação de bovinos. Belo Horizonte: CVP – Consultoria Veterinária e 
Publicações, 2006.  
PUPO, N. I. H. Manual de pastagens e forrageiras: formação, conservação, utilização. Campinas: 
Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 2000.  
VILELA, H. Pastagem seleção de plantas forrageiras, implantação e adubação. Ed. Aprenda 
Fácil. 2005. 283p. 
 
Sites na Internet  
http//www.boletimpecuário.com.br  
http//www.beefpoint.com.br  
http//www.cnpqc.embrapa.br  
http//www.cnpgl.embrapa.br  
http//marte.rgm.com.br/pecplan/ia/calculoia.asp  
http//www.uwex.edu/ces/animalscience/ 
 

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
a) Acompanhamento individual e contínuo do aluno com rendimento insatisfatório, por meio da 
análise do comportamento em sala de aula e do desempenho nas atividades e avaliações; 
b) Promover o reforço da aprendizagem, controlando e fazendo o possível para que esse reforço 
constitua uma motivação para o aluno desenvolver as competências propostas. 
 
 

VIII– Identificação: 

Nome do professor: Aline de Oliveira Matoso 

Assinatura:                                                                                        Data: 28/02/2014 
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VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

O plano de Trabalho Docente está de acordo com o plano de Curso para este 
componente curricular. 

 

Nome do coordenador(a): José Molina Zorzi 

 

Assinatura:                                                                                    Data: 17/02/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


