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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Agronomia 

 

Unidade Curricular:       - Botânica 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 421 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: João Martim de Portugal e Vasconcelos Fernandes 

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 30       30                               40 

 
Pré-requisitos (se aplicável): - Admissão à avaliação: presença a 75% das aulas práticas; 
- Alunos trabalhadores estudantes: realização de uma prova de avaliação prática. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Trata-se de uma disciplina vocacionada para o desenvolvimento dos conhecimentos e compreensão da organografia dos 
Espermatófitos. Os temas tratados consideram-se conhecimentos de base para o aprofundamento de matérias leccionadas em 
unidades curriculares que se seguem no plano curricular. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

- Histologia e Anatomia vegetal - caracterização dos principais tecidos e órgãos. 

- Morfologia externa das plantas superiores – semente, raiz, caule, folha, inflorescência, flor e fruto.  

- Estrutura e desenvolvimento da raiz e do caule 

- Crescimento secundário das plantas superiores 

- Sistemática e Taxonomia das principais famílias Botânicas  

      -       Noções básicas de Fitogeografia 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Nesta unidade curricular pretende-se que o formado compreenda e integre, no seu conhecimento, a constituição ds plantas faça 
a ligação desse conhecimento com os ógãos constituintes destas e compreenda o seu modo de crescimento (primário e 
secundário). Deverá ainda conhecer e identificar as principais caraterististicas das famílias Botânicas mais comuns. Os factores 
de distribuição geográfica das plantas devem ainda ser comprendidos e asssimilados na formação dada. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos são lecionados em aulas teóricas e em práticas laboratoriais que capacitam os 

formandos para uma sólida aprendizagem. 

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

As aulas teóricas são complementadas com aulas práticas que permitem a execução de protocolos 

experimentais fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem e para a consolidação do conhecimento 

adquirido nas aulas teóricas. Segue-se a prática comum em todos as instituições de ensino superior, dando 
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particular ênfase ao conhecimento ministrado e adquirido em laboratório. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

AVALIAÇÃO: 

- Frequências (DUAS). Uma tem lugar entre a 8ª e 10ª semana de aulas e a outra coincide com a data da realização do exame 
da época normal. 

- Exame final na época normal e na época de recurso (avaliação somativa) 
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