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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Curso Técnico Superior Profissional  
Curso:  
Viticultura e Enologia 

 

Unidade Curricular: 3413  - Nutrição e Fertilização da Vinha 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 621 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Isabel Maria de Brito Raposo Guerreiro 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100 15       30                               55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Proporcionar aos alunos conhecimentos sobre as importantes questões relacionadas com a absorção e uso dos nutrientes pela 
vinha e a utilização eficiente dos fertilizantes. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Comportamento dos nutrientes no solo. 

Funções dos nutrientes na vinha. 

Métodos de diagnóstico para avaliar a fertilidade do solo antes da instalação da vinha e ao longo do ciclo da cultura. 

Utilização de fertilizantes na vinha. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos foram organizados para que os alunos compreendam o comportamento dos nutrientes no solo, a 
sua utilização pela vinha e a necessidade aplicação através de fertilizantes. A análise integrada, dos conteúdos programáticos, 
é orientada para a elaboração de um plano de fertilização baseado em métodos de avaliação da fertilidade dos solos, opção 
que se fundamenta na importância da utilização eficiente dos nutrientes.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos são lecionados em aulas teórico práticas. 

Nas aulas são feitas apresentações power point baseadas na bibliografia da unidade curricular e são apresentados casos 
práticos. Alguns dos conteúdos são abordados em laboratório.  

Os conteúdos das aulas são disponibilizados na plataforma moodle. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Dada a natureza dos conteúdos programáticos da Unidade de formação, a compreensão das bases da nutrição vegetal e 
fertilização da cultura da vinha sustenta-se numa apresentação dos princípios teóricos e na sua aplicação prática. A abordagem 
em laboratório complementa, para alguns dos conteúdos, esta aprendizagem. Os alunos são encorajados a adquirir uma 
perspetiva integrada das matérias, através da aplicação dos conhecimentos em condições que permitem a aproximação a 
situações reais. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
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1. uma frequência realizada ao longo do semestre ou um exame escrito realizado no final do semestre, 

2. um trabalho de grupo discutido e entregue no final do semestre, 

3. uma apresentação oral sobre um tema relacionado com a nutrição vegetal e fertilização. 

 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Quelhas dos Santos, J. (1996) – Fertilização. Fundamentos da utilização dos adubos e Correctivos. 2ª Edição. Coleccção 
Euroagro. Publicações Europa-América. 

Varennes, A. (2003) – Produtividade dos Solos e Ambiente. Escolar Editora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor:       | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico:       


