AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
Curso Profissional de Técnico de Produção Agrária – Produção Vegetal

Transformação
Planificação – ano letivo 2016/ 2017 – Turma PAV15
A disciplina de Transformação integra a componente de formação técnica do curso de Técnico de Produção
Agrária - variante produção vegetal e tem como principal finalidade fornecer aos alunos um conjunto variado de
conhecimentos e técnicas, que lhes permitem a produção de produtos agrícolas segundo as melhores práticas, bem
como a promoção e valorização desses produtos, de modo a contribuir para o desenvolvimento rural das regiões
onde estão inseridos.
Os alunos irão adquirir conhecimentos e aptidões, que os tornam capazes de conhecer os processos de conservação,
executar as tecnologias de transformação, assim como controlar a qualidade, quer da matéria-prima, quer dos
produtos transformados.
A disciplina tem uma carga horária total de 150 horas, estando o programa, organizado em seis módulos:
Número

1

2
3
4
5
6

Duração de referência Duração de referência
(horas)
(unidades de 45 min.)

Designação

Microbiologia dos Alimentos
Higiene e Segurança nos Processos Agroalimentares
Métodos de Conservação e Controlo
Processamento e Tecnologias de
Transformação de Produtos de Origem Vegetal
Processamento e Tecnologias de Produtos de
Transformação de Origem Animal
Normalização e Controlo dos Produtos
Agroalimentares
Total

24
18
18

32
24
24

36

48

36

48

18
150

24
200

AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua e incidirá no domínio cognitivo (componente teórica e aulas práticas) e no
domínio sócio-afectivo/atitudes e valores). No final de cada módulo, a avaliação será formalizada em
pauta.

Parâmetros

Domínio Cognitivo
. Componente Teórica
. Componente Prática

Domínio sócio-afetivo/Atitudes e
Valores

Revelados pela análise de:
- Provas de avaliação
- Oralidade e trabalhos de aula
- Trabalhos de casa
- Trabalhos de investigação individual
- Trabalhos de investigação em grupo
- Comunicações à turma
- Atividades experimentais
- Resolução de problemas
- Grelhas/registos de observação
- Relatórios de atividades

- Colaboração nas atividades propostas
- Modo de intervenção na aula
- Respeito pelos outros
- Assiduidade
- Pontualidade
- Cumprimento das indicações dadas pelo professor
- Cumprimento das regras de comportamento
- Material necessário para as atividades da aula
- Espírito de iniciativa
- Autonomia para ultrapassar dificuldades

Professora da disciplina: Célia Freitas (celiafreitas@esfundao.pt)

75%

25%

