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EMENTA 

 

• Esta disciplina será iniciada com uma introdução sobre em que se baseia a 
agroecologia animal e seus objetivos, enfatizando os sistemas produtivos na 
pequena propriedade rural da agricultura familiar e a Importância da produção 
animal na sustentabilidade agropecuária. Após essa parte introdutória serão vistos 
a produção das aves criadas na agricultura familiar, como da piscicultura e 
aquicultura dentro de um sistema agroecológico. Será abordado também a 
produção agroecológica das abelhas no semiárido, a aplicação de métodos e 
programas de reprodução animal e melhoramento genético, os aspectos 
importantes na prevenção das principais doenças e os inimigos naturais nas 
atividades da avicultura, piscicultura, aquicultura, apicultura e meliponicultura. 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

• Desenvolver o conhecimento sobre a criação agroecológica de animais de pequeno 
porte e a importância do emprego desse sistema para a melhoria da qualidade de 
vida desses animais.  

•  
Específicos 

• Fazer com que os alunos compreendam em que se baseia a criação agroecológica 
dos animais. 

• Possibilitar aos alunos conhecimento teórico e prático de técnicas de manejo 
agroecológico na criação de aves, peixes e abelhas. 

•  
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  



 

 
1. Agroecologia animal 

• Conceitos básicos da produção animal; 
• Princípios da produção agroecológica de animais; 
• Sistemas de criação que podem ser utilizados na produção animal pelo pequeno 

produtor; 
• Manejo sustentável da caatinga na produção animal. 

2. Avicultura 
• Potencial da avicultura na agroecologia; 
• Tipos de aves que podem ser criadas pelo pequeno produtor; 
• Manejo das aves dentro da agricultura familiar; 
• Fisiologia e anatomia das aves; 
• Criação de aves de corte; 
• Criação de aves para postura; 
• Criação de galinha caipira. 

3. Piscicultura e aquicultura 
• Potencial da piscicultura na região semiárida; 
• Manejo de peixes e animais aquáticos com potencial agroecológico; 
• Fisiologia e anatomia dos principais animais aquáticos explorados 

economicamente; 
• Produção de peixe tilápia. 

4. Apicultura 
• A apicultura dentro da agricultura familiar; 
• Fisiologia e anatomia das abelhas; 
• Manejo das abelhas nativas e exóticas. 
• Produção de mel. 

 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  
 

Como procedimentos de aprendizagem serão utilizados: aulas expositivas e 
dialógicas sobre cada tema com exemplos e problematização dos métodos de manejo 
utilizados na produção animal, leituras dirigidas de artigos e estudos publicados sobre os 
temas em questão e posteriormente grupos de discussão, abordando os temas analisados 
e considerando as opiniões individuais dos alunos; apresentação de filmes e 
documentários que tragam informações relevantes sobre os assuntos em questão e aulas 
práticas que possibilitem aos alunos colocarem em prática o conhecimento teórico 
adquirido em sala de aula.. 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

• Para avaliação da aprendizagem serão utilizados provas escritos, 
participação nas discussões das aulas expositivas e nos estudos dirigidos, 
apresentação de seminários e participação nas aulas práticas. 



 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Para a concretização da aprendizagem será usado data show, quadro negro, caixa 
de som, artigos impressos, artigos online, ônibus para viagens técnicas e/ou aulas 
práticas. 

 
 

PRÉ-REQUISITO 

� Bases científicas da agroecologia 
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