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1. Horas de contacto: 
 Práticas – 12 horas; Seminários - 5 horas 
 
2. Objetivos  
Proporcionar aos estudantes o contacto com os animais de produção (bovinos, ovinos, caprinos e 
equídeos). 
Familiarizar os estudantes com os trabalhos diários de limpeza dos estábulos, manuseamento dos 
animais e com os materiais utilizados para alimentação e cama dos animais de produção. 
Transmitir aos estudantes os cuidados de higiene básicos associados com os animais de 
produção, com especial atenção à higiene dos cascos e banho dos equídeos. 
Reforçar o contacto dos estudantes com os canídeos. 
 
3. Programa  
Teórico 
I. Apresentação:  
II. Maneio de bovinos, sistemas de produção, particularidades enquanto ruminantes      
III. Comportamentos de bem-estar em animais de produção; 
IV. Higiene em animais de produção 
V. Maneio dos cavalos e de uma coudelaria 
 
Prático 
Bovinos - noções básicas sobre as necessidades diárias dos bovinos, aproximação e 
manuseamento de bovinos, contenção, avaliação da condição corporal, auscultação do rúmen, 
recolha de urina  
Cavalos - noções de higiene dos cascos, e da pelagem do cavalo, noções sobre conduzir um 
cavalo e passar à guia e observação dos andamentos a passo, trote e galope; 
Cães – Passear os cães, participar na higiene dos canis, colaborar na higiene e alimentação dos 
cães 
 
4. Bibliografia  
A bibliografia da disciplina assenta nas matérias leccionadas durante os seminários, cujas 
apresentações em Power Point são convertidas em PDF e fornecidas aos alunos. 

 
5. Avaliação  
O exame final apresenta 14 valores de cotação máxima, a presença dos alunos nas aulas práticas 
vale 1 valor por aula prática (máximo de 6 valores, se o aluno tiver 100% de assiduidade nas 
aulas práticas e demonstrar  ser participativo nas diferentes actividades. 
 

 


