
 PLANO DE ENSINO 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Biologia  Aquática e Pesqueira 

Curso: Técnico em Pesca 

Série/Período: 1º semestre 

Carga Horária: 33 horas (40 h.a.) Teóricas: 32 h.a. Práticas: 8 h. a. 

Docente Responsável: Claudio Natividade 

 

EMENTA 

Introdução ao estudo da Biologia Aquática. Principais divisões dos ambientes marinhos 
e dulciaquícolas. Estrutura e funcionamento dos ecossistemas. Plâncton, nécton e bentos: 
caracterização dos principais grupos animais, taxonomia básica, adaptações físicas, 
zonação nos ambientes e bioecologia. Principais ecossistemas marinhos e dulciaquícolas.  
Apresentação da Biologia Pesqueira como ferramenta na gestão sustentável dos recursos 
em diferentes ambientes. Introdução a estudos de dinâmica de populações. Introdução a 
determinação de idade, crescimento. Estudo da reprodução e alimentação e suas 
consequências do manejo de recursos vivos. Impacto da pesca nas populações de peixe. 
 

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Ao final do curso o aluno deverá aplicar corretamente os conceitos básicos da biologia 
aquática e pesqueira tanto os relativos ao meio ambiente (meio físico-químico e 
geológico) quanto àqueles relativos aos seres que o habitam e compreender a 
importância do ambiente como fonte de recursos exploráveis e os impactos 
ambientais. 

 
Específicos 

 

 Ter um conhecimento básico das formas de vida marinha e dulciaquícolas e sua 
interação com o meio; 

 Perceber a importância do ambiente como fonte de recursos exploráveis; 

 Classificar os níveis de organização dos seres vivos e avaliar o desenvolvimento dos 
ecossistemas; 

 Compreender os ciclos de vida das várias espécies, as zonas onde os seus membros 
passam a vida; 

 Compreender a biologia pesqueira na gestão sustentável dos recursos em diferentes 
ambientes, integrando conhecimentos sobre a atividade da pesca e o papel da ciência 
pesqueira para a sua sustentabilidade. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I - Introdução a biologia aquática e pesqueira 

 Generalidade sobre o meio dulciaquícolas; 

 Principais divisões dos ambientes; 

 Estrutura e funcionamento dos ecossistemas; 
 
Unidade II – Principais grupos 



 Plâncton, necton e bentos: caracterização dos principais grupos animais, taxonomia 
básica, adaptações físicas, zonação nos ambientes e bioecologia. 

 Principais ecossistemas 
 
Unidade III – Dinâmica do Ambiente 

 Apresentação da biologia pesqueira como ferramenta na gestão sustentável dos 
recursos em diferentes ambientes; 

 Introdução a estudos de dinâmica de populações; 

 Captura e esforço de pesca; 

 Determinação de idade, crescimento das principais comunidades bentônicas e 
nectônicas de interesse econômico; 

 Estudo da reprodução e alimentação e suas consequências do manejo de recursos 
vivos; 

 Impacto da pesca nas populações de peixes; 

 Estratégias de manejo de recursos vivos. 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 As aulas serão dialogadas alternando-se momentos de exposição na lousa/data show 
com momentos de discussões utilizando-se o material bibliográfico; 

 Durante todos os encontros serão considerados como ponto de partida os 
conhecimentos prévios; 

 Dar-se-á ênfase também às atividades desenvolvidas individualmente como também 
através de grupos de estudo para que sejam adquiridas características como 
cooperação e trocas de experiência entre os discentes; 

 Além das atividades desenvolvidas em sala de aula, serão disponibilizadas atividades 
extras relativas às temáticas discutidas em sala; 

 Serão ministradas aulas práticas explorando o ambiente marinho e a comunidade 
pesqueira de Lucena/PB. 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

  
A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a aprendizagem do 
aluno e a prática metodológica do professor, através de alguns instrumentos e critérios abaixo 
descritos: 

 

 Exercícios propostos, que permitam ao professor obter informações sobre habilidades 
cognitivas, atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas. 
Esses exercícios serão alguns trabalhados em grupos e outros individuais, onde os 
alunos terão como fonte de pesquisa, dentre outras, o material fornecido pelo professor 
e os livros disponíveis na biblioteca. 

 Avaliação de aprendizagem, contemplando questões discursivas, abertas e de múltipla 
escolha, que o aluno deve fazer individualmente. 

 Participação em sala de aula e a assiduidade do aluno durante o curso. 

 A avaliação servirá tanto para o diagnóstico da aprendizagem de cada aluno quanto 
para o redirecionamento do planejamento do docente quando o processo não estiver se 
dando a contento. 

 Relatórios das aulas práticas. 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 



O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes recursos 
didáticos: 

 Apostilas referentes às temáticas contempladas no conteúdo programático 

 Materiais didáticos 

 Data Show  

 Acervo da biblioteca referência da disciplina 

 Planilhas para as atividades de campo. 

 Coleta e análise de material biológico. 
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