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Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Promover o conhecimento da morfologia e a fisiologia da árvore fruteira.
Conhecer todos os períodos de vida da árvore fruteira, assim como o ciclo anual das caducifólias e perenifólias.
Saber os estados fenológicos das diferentes fruteiras e os processos de floração e de frutificação.
Adquirir conhecimentos obre toda a tecnologia relativa à instalação e manutenção de um pomar.
Habilitar os alunos com conhecimentos sobre as normas de comercialização dos produtos frutícolas.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Fisiologia e morfologia da árvore fruteira e suas funções vitais.
Períodos de vida da árvore (juvenil, entrada em produção, plena produção e decrepitude).
Ciclo anual de uma caducifólia e de uma perenifólia. Floração e estados fenológicos.
Produção de frutos (desenvolvimento do fruto, quedas dos frutos, métodos de determinação do estado de maturação, colheita,
pós colheita).
Causas de esterilidade e improdutividade das fruteiras.
Instalação de um pomar (estudo edafoclimático, preparação do terreno, seleção das variedades principais e dos porta-enxertos,
escolha das polinizadoras, sistema de rega, manutenção do pomar, Poda de formação e frutificação).
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Promover o conhecimento da morfologia e a fisiologia da árvore fruteira - Fisiologia e morfologia da árvore fruteira e suas
funções vitais.
Conhecer todos os períodos de vida da árvore fruteira, assim como o ciclo anual das caducifólias e perenifólias - Períodos de
vida da árvore (juvenil, entrada em produção, plena produção e decrepitude). Ciclo anual de uma caducifólia e de uma
perenifólia
Saber os estados fenológicos das diferentes fruteiras e os processos de floração e de frutificação - Floração e estados
fenológicos.
Adquirir conhecimentos obre toda a tecnologia relativa à instalação e manutenção de um pomar - Instalação de um pomar
Habilitar os alunos com conhecimentos sobre as normas de comercialização dos produtos frutícolas - Produção de frutos.
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Aulas expositivas, práticas no campo (os alunos realizam todas as práticas culturais necessárias à manutenção de um pomar,
fazem observações das várias fruteira, relativamente aos estados fenológicos, hábitos de frutificação, etc.), colaboram no
acompanhamento de ensaios realizados na Escola sobre a fruticultura, realizam visitas de estudo a explorações com tecnologia
avançada.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS*
Promover o conhecimento da morfologia e a fisiologia da árvore fruteira - Aulas expositivas; os alunos fazem observações das
várias fruteiras
Conhecer todos os períodos de vida da árvore fruteira, assim como o ciclo anual das caducifólias e perenifólias - Aulas
expositivas; os alunos fazem observações das várias fruteiras.
Saber os estados fenológicos das diferentes fruteiras e os processos de floração e de frutificação - os alunos fazem
observações relativamente aos estados fenológicos e hábitos de frutificação.
Adquirir conhecimentos obre toda a tecnologia relativa à instalação e manutenção de um pomar - Aulas expositivas; os alunos
realizam todas as práticas culturais necessárias à manutenção de um pomar,
Habilitar os alunos com conhecimentos sobre as normas de comercialização dos produtos frutícolas - Aulas expositivas e
práticas no campo.
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Realização de um exame final visando as matérias teórico-práticas – 50 %.
Realização de um trabalho prático sobre as diferentes fruteiras instaladas no Centro Hortofutícola da ESAB – 25 %.
Avaliação Contínua – 25 %.
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Sebenta da Unidade Curricular de Fruticultura Geral.
Plataforma Moodle: Unidade Curricular de Fruticultura Geral.
Internet: Página do Centro Hortofrutícola.
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