
PLANO DE ENSINO 
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EMENTA 

 Classificação internacional das artes de pesca e embarcações. Classificação dos 
aparelhos de pesca. Embarcações pesqueiras para pesca interior e marítima. Cartas 
de Pesca. Confecção e reparo dos aparelhos de capturas (redes e auxiliares para 
águas interiores e marítimas). Características e classificação dos materiais utilizados 
na construção das artes de pesca. Arte de marinharia utilizada na construção das artes 
de pesca. Operação de lançamento e recolhimento dos aparelhos de pesca. 
Comportamento dos organismos aquáticos perante os aparelhos de pesca. Técnicas 
de despescas para aquicultura. Equipamentos auxiliares. 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Compreender a importância e distinguir os diversos apetrechos e arte de pesca em 
cada modalidade. 

 
Específicos 

 

 Quantificar e identificar os apetrechos em cada operação; 

 Avaliar a demanda de tempo de cada operação; 

 Identificar as artes de pesca; 

 Identificar os diversos tipos de embarcações pesqueiras; 

 Confeccionar e reparar os diversos tipos de artes de pesca; 

 Identificar as classificações e características dos materiais utilizados na confecção das 
artes de pesca; 

 Identificar as ferramentas utilizadas na confecção das artes de pesca; 

 Dominar a arte de marinharia na construção das artes de pesca; 

 Operar os aparelhos de pesca. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Atividade Pesqueira 

 Compreensão e importância; 

 Conceito de pesca; 

 Classificação segundo a legislação brasileira; 

 Aspectos da evolução da atividade pesqueira no Brasil; 
 

Unidade II - Embarcações pesqueiras 

 Tipos; 

 Generalidades; 



 Classificação. 
 
Unidade III – Captura 

 Cartas – Leitura de carta de pesca; 

 Confecção e reparo de aparelhos de captura; 

 Comportamentos dos organismos aquáticos perante aos aparelhos de captura; 

 Técnicas de capturas em águas interiores e marítima; 
 
Unidade IV – Lançamento e recolhimento de apetrechos de pesca 

 Lançamento, espera e recolhimento dos equipamentos de Pesca; 

 Técnicas de despescas; 

 Equipamentos auxiliares a pesca; 

 Conceitos sobre apetrechos de pesca principais e auxiliares; 
 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e dialogadas; 

 Leitura e discussão de textos teóricos; 

 Estudos dirigidos; 

 Fichamentos, resumos e resenhas de pequenos textos em sala (artigos); 

 Aulas práticas. 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliação contínua dos conteúdos discutidos; 

 Avaliação contínua da participação dos alunos nas discussões e atividades propostas, 
tais como: estudo dirigido, seminários, pesquisas etc; 

 Relatórios das aulas práticas. 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

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

 Quadro branco, marcador e apagador para quadro branco;  

 Computador e data show, vídeos, utilização de textos, exercícios, quadros e 
tabelas impressos;  

 Embarcações de pequeno e médio porte (ex: Kalifa e Boreal). 

 Cabos para as aulas de nós, voltas e amarrações. 

 Artes de pesca diversas. 

 Material para confecção da artes de pesca. 
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