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ETEC “Dr. José Luiz Viana Coutinho” 

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Agropecuária 

Qualificação: Técnico em Agropecuária Módulo: IV 

Componente Curricular: Produção Animal IV 

C.H. Semanal: 4,0 Professor: José Molina Zorzi 

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. 
Aplicar métodos e programas de reprodução animal e melhoramento genético. 
Planejar, organizar e monitorar a obtenção e preparo da produção animal 
(aquisição, preparo, conservação e armazenamento), os programas de nutrição 
e manejo alimentar em projetos zootécnicos; 
Orientar sobre técnicas de reprodução animal 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
 
Componente Curricular: Produção Animal IV                                                                                            Módulo: IV 
 

Competências 
 

Habilidades 
 

Bases Tecnológicas 

1. Reconhecer os aspectos 
anatômicos e fisiológicos do 
aparelho reprodutivo dos animais de 
interesse zootécnico. 
 
2. Avaliar as vantagens e 
desvantagens dos sistemas de 
reprodução natural e artificial. 
 
3. Planejar e monitorar programas 
de reprodução artificial em animais 
domésticos. 
 
 
4.Planejar e monitorar métodos e 
técnicas de reprodução em animais 
domésticos. 
 
5. Avaliar programas de 
melhoramento genético. 
 
6. Avaliar performance animal. 
 
7 .Identificar as principais  doenças 
infectocontagiosas, parasitárias e 

1.1. Evidenciar os aspectos anatômicos 
dos animais domésticos. 
 
1.2. Identificar as manifestações 
fisiológicas da fêmea. 
 
2. Executar atividades de reprodução 
natural e artificial em animais de interesse 
econômico. 
 
3. Manusear materiais e equipamentos 
utilizados nos sistemas de reprodução. 
 
4. Elaborar cronogramas de reprodução e 
evolução dos animais.  
 
5.1. Fazer seleção de animais para 
melhoramento genético.  
 
5.2. Aplicar métodos de melhoramento 
genético. 
 
6. Mensurar performance animal. 
 
7. Diagnosticar os sintomas das principais 

1. Anatomia e fisiologia do aparelho 
do aparelho reprodutivo dos animais 
domésticos:  

 puberdade; 

 ovulação – ciclo estral; 

 fecundação; 

 gestação; 

 parto; 

 anestro; 

 ezoognósia; 

 monta natural; 

 inseminação artificial    
 
2. Métodos de Reprodução:  

 seleção; 

 cruzamento; 

 consangüinidade; 

 mestiçagem; 

 hibridação:  

o caracteres hereditários 

 conversão e eficiência alimentar; 

 rendimento e qualidade da 
carcaça; 

 taxa de desfrute; 
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tóxicas e seus sintomas. 
  
8. Planejar e monitorar programas 
profiláticos, higiênicos e sanitários 
para 
animais de pequeno e médio porte e 
grande porte. 
 
9. Interpretar legislação e normas de 
controle 

doenças infectocontagiosas, parasitárias 
e tóxicas. 
  
8.1. Executar e acompanhar métodos de 
profilaxia e tratamento das doenças. 
 
8.2. Utilizar métodos de coleta de material 
para análise laboratorial. 
 
8.3. Aplicar as normas profiláticas, 
higiênicas e sanitárias na criação de 
animais. 
 
9. Aplicar e conhecer as legislações 
sanitárias e  
conservação do meio ambiente  

 produtividade  
 
3. Conceitos básicos de sanidade: 
saúde, doença, inflamação, 
anticorpos, 
antígenos etc  
  
4. Principais doenças dos animais de 
interesse econômico: etiologia, 
diagnóstico, prevenção e tratamento 
 
5. Instrumentos de uso veterinário 
 
6. Vias de aplicação de 
medicamentos 
 
7. Controle sanitário:  desinfetante e 
preparo de soluções 
 
6. Procedimentos de limpeza e 
desinfecção de instalações e 
equipamentos 
 
8. Procedimentos e métodos de 
coleta e envio de material para 
análise de laboratório 
 
9. Legislação sanitária e 
conservação do meio ambiente 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Produção Animal IV                                                                                                              Módulo: IV 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos 
Cronograma / 

Dia e Mês 

1.1. Evidenciar os aspectos 
anatômicos dos animais domésticos. 
 

1. Anatomia e fisiologia do 
aparelho do aparelho 
reprodutivo dos animais 
domésticos:   

Aulas expositivas e dialogadas, 
teóricas e práticas; trabalhos 
individuais e em grupos, teóricos e 
práticos; pesquisa extraclasse; visitas 
técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros 

27/01 a 07/02 

1.2. Identificar as manifestações 
fisiológicas da fêmea. 
 

1. Anatomia e fisiologia do 
aparelho do aparelho 
reprodutivo dos animais 
domésticos:  

Aulas expositivas e dialogadas, 
teóricas e práticas; trabalhos 

individuais e em grupos, teóricos e 
práticos; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros. 

10/02 a 21/02 

2. Executar atividades de reprodução 
natural e artificial em animais de 
interesse econômico. 
 

2. Métodos de Reprodução:  
  

Aulas expositivas e dialogadas, 
teóricas e práticas; trabalhos 

individuais e em grupos, teóricos e 
práticos; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros 

24/02  a 08/03 

3. Manusear materiais e 
equipamentos utilizados nos 
sistemas de reprodução. 
 

5. Instrumentos de uso 
veterinário 
  

Aulas expositivas e dialogadas, 
teóricas e práticas; trabalhos 

individuais e em grupos, teóricos e 
práticos; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros. 

10/03  a 22/03 
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4. Elaborar cronogramas de 
reprodução e evolução dos animais.  
 

1. Anatomia e fisiologia do 
aparelho do aparelho 
reprodutivo dos animais 
domésticos:  

 puberdade; 

 ovulação – ciclo estral; 

 fecundação; 

 gestação; 

 parto; 

 anestro; 

 ezoognósia; 

 monta natural; 

 inseminação artificial    

Aulas expositivas e dialogadas, 
teóricas e práticas; trabalhos 

individuais e em grupos, teóricos e 
práticos; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros. 

24/03 a 15/03 

5.1. Fazer seleção de animais para 
melhoramento genético.  
 

 seleção; 

 cruzamento; 

 consangüinidade 

Aulas expositivas e dialogadas, 
teóricas e práticas; trabalhos 

individuais e em grupos, teóricos e 
práticos; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros 

17/03 a 22/03 

5.2. Aplicar métodos de 
melhoramento genético. 
 

 mestiçagem; 

 hibridação:  

o caracteres hereditários 

Aulas expositivas e dialogadas, 
teóricas e práticas; trabalhos 

individuais e em grupos, teóricos e 
práticos; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros 

24/03 a 05/04 

6. Mensurar performance animal. 
 

 conversão e eficiência 
alimentar; 

 rendimento e qualidade da 
carcaça; 

 taxa de desfrute; 

 produtividade 

Aulas expositivas e dialogadas, 
teóricas e práticas; trabalhos 

individuais e em grupos, teóricos e 
práticos; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros. 

07/04 a 17/04 
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7. Diagnosticar os sintomas das 
principais doenças 
infectocontagiosas, parasitárias e 
tóxicas. 

3. Conceitos básicos de 
sanidade: saúde, doença, 
inflamação, anticorpos, 
antígenos etc  
 
4. Principais doenças dos 
animais de interesse 
econômico: etiologia, 
diagnóstico, prevenção e 
tratamento 

Aulas expositivas e dialogadas, 
teóricas e práticas; trabalhos 

individuais e em grupos, teóricos e 
práticos; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros. 

22/04 a 30/04 

8.1. Executar e acompanhar métodos 
de profilaxia e tratamento das 
doenças. 
 

3. Conceitos básicos de 
sanidade: saúde, doença, 
inflamação, anticorpos, 
antígenos etc  
 
6. Vias de aplicação de 
medicamento 

Aulas expositivas e dialogadas, 
teóricas e práticas; trabalhos 

individuais e em grupos, teóricos e 
práticos; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros 

05/05 a 09/05 

8.2. Utilizar métodos de coleta de 
material para análise laboratorial. 

8. Procedimentos e métodos 
de coleta e envio de material 
para análise de laboratório 

Aulas expositivas e dialogadas, 
teóricas e práticas; trabalhos 

individuais e em grupos, teóricos e 
práticos; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros. 

12/05 a 16/05 

8.3. Aplicar as normas profiláticas, 
higiênicas e sanitárias na criação de 
animais. 

7. Controle sanitário:  
desinfetante e preparo de 
soluções 
 
6. Procedimentos de limpeza 
e desinfecção de instalações 
e equipamentos 

Aulas expositivas e dialogadas, 
teóricas e práticas; trabalhos 

individuais e em grupos, teóricos e 
práticos; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros 

19/05 a 23/05 
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9. Aplicar e conhecer as legislações 
sanitárias e  
conservação do meio ambiente 

9. Legislação sanitária e 
conservação do meio 
ambiente 

Aulas expositivas e dialogadas, 
teóricas e práticas; trabalhos 

individuais e em grupos, teóricos e 
práticos; pesquisa extraclasse; visitas 

técnicas, utilização de recursos 
audiovisuais,dentre outros. 

26/05 a 11/06 

 
 
 
IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Produção Animal IV                                                                                                                  Módulo: IV 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Reconhecer os 
aspectos anatômicos e 
fisiológicos do aparelho 
reprodutivo dos animais 
de interesse zootécnico. 

Escrever, com precisão. 
Atender às normas 

técnicas da escola para a 
redação.  

Cumprir os prazos 
estipulados. 

Pontualidade, estética, 
conteúdo. 

 
Avaliação em equipe 

Avaliação escrita 
individual, Avaliação 

Prática,Relatório escrito 
 

Organização de dados 
Precisão Correlação de 
Informações Clareza e 

relacionamento de 
idéias, Destreza,  

precisão e segurança na 
execução das atividades. 

Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados 

Propostas de 
intervenção para 

solucionar problemas 
descritos. 

Posicionamento crítico  

2. Avaliar as vantagens e 
desvantagens dos 
sistemas de reprodução 
natural e artificial. 
 

Escrever, com precisão. 
Atender às normas 

técnicas da escola para a 
redação. 

Cumprir os prazos 
estipulados. 

Pontualidade, estética, 
conteúdo. 

 
Avaliação em equipe 

Avaliação escrita 
individual, Avaliação 

Prática,Relatório escrito 
 

Organização de dados 
Precisão Correlação de 
Informações Clareza e 

relacionamento de 
idéias, Destreza,  

precisão e segurança na 
execução das atividades. 

Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados 

Propostas de 
intervenção para 

solucionar problemas 
descritos. 

Posicionamento crítico 

3. Planejar e monitorar Escrever, com precisão.  Organização de dados Efetivo cumprimento dos 
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programas de 
reprodução artificial em 
animais domésticos  

Cumprir os prazos 
estipulados. 

 

Avaliação em equipe 
Avaliação escrita 

individual, Avaliação 
Prática,Relatório escrito 

 

Precisão Correlação de 
Informações Clareza e 

relacionamento de 
idéias, Destreza,  

precisão e segurança na 
execução das atividades. 

critérios acordados 
Propostas de 

intervenção para 
solucionar problemas 

descritos. 
Posicionamento crítico  

4.Planejar e monitorar 
métodos e técnicas de 
reprodução em animais 
domésticos. 

Escrever, com precisão. 
Cumprir os prazos 

estipulados. 
 

 
Avaliação em equipe 

Avaliação escrita 
individual, Avaliação 

Prática,Relatório escrito 
 

Organização de dados 
Precisão Correlação de 
Informações Clareza e 

relacionamento de 
idéias, Destreza,  

precisão e segurança na 
execução das atividades. 

Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados 

Propostas de 
intervenção para 

solucionar problemas 
descritos. 

Posicionamento crítico  

5. Avaliar programas de 
melhoramento genético. 
 

Escrever, com precisão. 
Cumprir os prazos 

estipulados. 
 

 
Avaliação em equipe 

Avaliação escrita 
individual, Avaliação 

Prática,Relatório escrito 
 

Organização de dados 
Precisão Correlação de 
Informações Clareza e 

relacionamento de 
idéias, Destreza,  

precisão e segurança na 
execução das atividades. 

Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados 

Propostas de 
intervenção para 

solucionar problemas 
descritos. 

Posicionamento crítico  

6. Avaliar performance 
animal. 
 
 

Escrever, com precisão. 
Cumprir os prazos 

estipulados. 
 

 
Avaliação em equipe 

Avaliação escrita 
individual, Avaliação 

Prática,Relatório escrito 
 

Organização de dados 
Precisão Correlação de 
Informações Clareza e 

relacionamento de 
idéias, Destreza,  

precisão e segurança na 
execução das atividades. 

Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados 

Propostas de 
intervenção para 

solucionar problemas 
descritos. 

Posicionamento crítico  

7 .Identificar as principais  
doenças 
infectocontagiosas, 
parasitárias e tóxicas e 
seus sintomas. 

Escrever, com precisão. 
Cumprir os prazos 

estipulados. 
 

 
Avaliação em equipe 

Avaliação escrita 
individual, Avaliação 

Prática,Relatório escrito 

Organização de dados 
Precisão Correlação de 
Informações Clareza e 

relacionamento de 
idéias, Destreza,  

Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados 

Propostas de 
intervenção para 

solucionar problemas 
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  precisão e segurança na 
execução das atividades. 

descritos. 
Posicionamento crítico 

8. Planejar e monitorar 
programas profiláticos, 
higiênicos e sanitários 
para 
animais de pequeno e 
médio porte e grande 
porte. 
 

Escrever, com precisão. 
Cumprir os prazos 

estipulados. 
 

Avaliação em equipe 
Avaliação escrita 

individual, Avaliação 
Prática,Relatório escrito 

 

Organização de dados 
Precisão Correlação de 
Informações Clareza e 

relacionamento de 
idéias, Destreza,  

precisão e segurança na 
execução das atividades. 

Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados 

Propostas de 
intervenção para 

solucionar problemas 
descritos. 

Posicionamento crítico 

9. Interpretar legislação e 
normas de controle 

Escrever, com precisão. 
Cumprir os prazos 

estipulados. 
 

Avaliação em equipe 
Avaliação escrita 

individual, Avaliação 
Prática,Relatório escrito 

 

Organização de dados 
Precisão Correlação de 
Informações Clareza e 

relacionamento de 
idéias, Destreza,  

precisão e segurança na 
execução das atividades. 

Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados 

Propostas de 
intervenção para 

solucionar problemas 
descritos. 

Posicionamento crítico 
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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 

 
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%  X 20%  80% 

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

  40%  100%   40%  100%   40%  100% 

 X 50%     50%     50%   

   

 

 
 

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

EMBRAPA Gado de Corte www.embrapa.gov.br 
 
Apostila de  Anatomia e fisiologia dos ruminantes 
 
www.milkpoint.com.br 
 
Apostila de  Zootecnia Geral 
. 

http://www.milkpoint.com.br/
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VII – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (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, 
atividades complementares de reforço e até mesmo o replanejamento do processo de 
ensino-aprendizagem. 

          A recuperação paralela acontecerá em período e características diversos do 
funcionamento das aulas. A recuperação será realizada mediante tarefas, pesquisas, 
módulos, aulas ou outras atividades adequadas, levadas a cabo individualmente ou em 
pequenos grupos, sob a coordenação e a supervisão do professor ou, na sua falta, por 
outro professor habilitado e vinculado ao estabelecimento de ensino. Este processo de 
recuperação será realizado paralela e concomitantemente às atividades educacionais e 
sem prejuízo às aulas 
 

 

VIII – Ações, Atividades, Iniciativas ou Projetos a serem desenvolvidos pelo 
Componente Curricular,  previsto no Plano de Metas do Curso para 2013: 

Título da ação, atividade, iniciativa, 
projetos... 

Previsão de realização Anexo: 

Visita Técnica Chapadão do Sul Março  

PALESTRA/VISITA TÉCNICA: RAÇA 

SENEPAL 

Abril  

MANEJO DO REBANHO BOVINO DA 

ETEC 

SEMESTRE  

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: José Molina Zorzi 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 

 
 

X  – Parecer do Coordenador de Área: 

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

Nome do coordenador(a): José Molina Zorzi 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014       


