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Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>>
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Caracterização e conhecimento:- dos derivados da uva: uvas para comercialização em fresco, elaboração de sumos, doces,
geleias e mostos concentrados;- dos derivados do vinho: aguardentes vínicas e vinagres- do aproveitamento de subprodutos:
engaços, bagaços, grainhas, borras e sarros
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Derivados da Uva: Uva de mesa. Parâmetros de qualidade, colheita, acondicionamento, arrefecimento, armazenamento. Doces
e geleias. Ingredientes. Agentes gelificantes, adoçantes, acidulantes. Preparação do fruto, fervura, enchimento, materiais de
embalagem. Sumo e bebidas à base de sumo. Sumos clarificados e turvos. Extracção do sumo, clarificação, concentração;
preparação da bebida e enchimento. Néctares e sua produção. Uvas passas: tipos de uvas passas, variedades, tecnologia de
secagem, embalamento, armazenagem e qualidade. Tecnologia de fabrico de mostos concentrados. Derivados do Vinho:
aguardentes vínicas; destiladores e alambiques; tecnologia de envelhecimento. Vinagres: tipos de vinagres, tecnologia de
fabrico, sistemas de fermentação e acabamento; análise físico-química de vinagres. Aproveitamento de subprodutos do vinho:
aguardente bagaceira e outros produtos.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
<Os conteúdos programáticos permitem atingir os objetivos educacionais pois:
-Abordam conceitos relacionados com os produtos elaborados a partir da uva e do vinho,
-Abordam conceito de elaboração, controlo da qualidade e características de qualidade desses produtos;
-Permitem ao aluno contactar com esses produtos
MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
As metodologias de ensino incluem, aulas teóricas que recorrem a uma estratégia de explicação interativa e interpretativa sobre
os conteúdos programáticos; e aulas e práticas laboratoriais de análise, elaboração e prova dos produtos estudados.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS*
As estratégias usadas nas aulas teóricas facilitam a aprendizagem pois fazem do aluno participante a autor das suas próprias
aprendizagens. Nas aulas práticas o contacto com as metodologias de análise e com os produtos estudados contribui para a
consolidação dos conceitos.
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
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Realização de testes teóricos e trabalhos práticos
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