
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO 

CURSO PROFISSIONAL DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Disciplina de Mecanização Agrícola 
Planificação – ano letivo 2016/ 2017 – 2ºano 

 
A disciplina de Mecanização Agrícola representa uma área transversal sendo, por isso, uma mais valia no domínio da 
Produção Agrária. Pretendem-se ministrar conhecimentos técnicos de máquinas e equipamentos, tendo em vista a sua 
correta utilização e seleção, no respeito da observância das regras de segurança, saúde no trabalho e no ambiente. 
A disciplina tem uma carga horária total de 225 horas, distribuídas por nove módulos ao longo dos três anos, com um 
número de horas variável entre dezoito e trinta e seis. 
 

MÓDULOS 

Ano Módulos Designação 

Duração de 
referência 

Duração de 
referência 

(horas) 
(tempos de 

45 min) 

1º
 a

no
 1 Aspetos gerais da Mecanização   

2 Segurança e Saúde no Trabalho   

3 Motores e Sistemas   
Total do 1º ano 50 67 

2º
 a

no
 4 Equipamentos de Trabalho do Solo 27 36 

5 Equipamentos de distribuição de Fertilizantes, 
Sementeira e Plantação 

23 31 

Total do 2º ano 50 67 

3º
 a

no
 

6 Equipamentos de Rega e Proteção Fitossanitária 25 34 

7 Equipamentos de Colheita, Carga, Transporte e 
Armazenamento 

30 40 

8 Código 36 48 

9 Condução e Regulação de Máquinas Agrícolas 34 45 

 Total do 3º ano 125 167 
TOTAL DO CURSO 225 301 

 

 

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

                           Parâmetros  
 
 

Domínio Cognitivo 
  

     . Componente Teórica  

 

     . Componente Prática 

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 práticas e experimentais 
- Resolução de problemas 
- Grelhas/registos de observação 
- Relatórios de atividades 

 
 
 
 
 
 
75% 

 
 
 
 

Domínio sócio-afetivo/ 
Atitudes e Valores 

 

- 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 

 
 
 
 
 
25% 

 
Professor da disciplina: Luís Gonçalves ( luisgoncalves@esfundao.pt ) 
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