
 

 
 
 
 
 

A. ENQUADRAMENTO DA AÇÃO 

As empresas do Setor da Alimentação Animal existem em todo o território 
nacional, são os principais clientes dos agricultores que produzem as 
matérias-primas necessárias ao fabrico dos alimentos compostos 
(cereais, girassol, colza, produtos diversos…) e fornecem milhares de 
explorações pecuárias em todo o País. Utilizam uma elevada variedade 
de subprodutos das indústrias agroalimentares que, de outra forma, 
seriam desperdício (p.e. casca de cereais, bagaços de oleaginosas, 
sêmeas, etc.). Geram emprego, valorizam o território e as regiões do 
interior, em zonas para as quais não existem alternativas, ajudando desta 
forma a fixar as populações nas zonas rurais, evitando a desertificação e 
o abandono.     

 

B. OBJETIVOS GERAIS DA AÇÃO  

1) Fornecer conhecimentos relevantes sobre a temática 
2) Dissipar dúvidas referentes a esta temática 
3) Verificar através de atividades lúdicas o conhecimento que os 
adolescentes têm sobre alimentação e nutrição animal 
4) Falar da importância da alimentação animal na saúde e bem-estar 
dos animais, do papel nos alimentos de origem animal e da 
sustentabilidade 

 

C. ATIVIDADES PROPOSTAS 

  1) Vídeo “Do Prado ao Prato” 
  2) Quiz sobre Alimentação Animal 
  3) Roda dos Alimentos Compostos para Animais 

 

 

 

 



 

 

 

 

1) Vídeo “Do Prado ao Prato” 
 

Enquadramento 
Filme com apresentação das várias etapas do processo de fabrico dos 
alimentos compostos para animais, bem como, dos seus modos de 
distribuição 
 
Objetivos da atividade 
1) Compreender o processo de fabrico dos alimentos para animais 
2) Compreender o fornecimento destes alimentos às explorações 
 
Sugestões de dinâmica 
1) Visualização do vídeo, antecedido ou precedido de 
enquadramento pelo(a) Professor(a) 
2) Visualização do vídeo e pesquisa sobre as diferentes etapas de 
produção e modos de distribuição apresentados 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2) Quiz sobre Alimentação Animal 
 

Enquadramento 
Jogo de perguntas e respostas sobre a temática da produção de 
alimentação animal, abordando diversos subtemas; aos Professores é 
disponibilizado um quiz com o enquadramento de cada uma das 
respostas corretas permitindo, deste modo, preparar um melhor 
enquadramento dos alunos; os Professores podem ainda, 
antecipadamente, optar pelas questões que julguem pertinentes 
colocar, consoante os seus alunos e turmas; caso seja utilizado como 
introdução a esta temática, os alunos podem jogar diretamente o quiz 
e, no final, discutirem em grupo o que acertaram ou erraram, o que 
conheciam sobre o tema e o que descobriram com o quiz. 
 
Objetivos da atividade 
1) Introdução à temática dos alimentos compostos para animais  
2) Apoio didático para a abordagem de diferentes temas relacionados 
com o conteúdo da matéria sobre a produção animal, 
particularmente a alimentação animal e dentro desta os alimentos 
compostos para animais 
3) Discutir os resultados obtidos de forma coletiva, tirando dúvidas e, 
depois, incentivando os alunos a aprofundarem conhecimentos 
mediante a pesquisa em casa, por exemplo 
 
Sugestões de dinâmica 
1) Distribuição da ficha pelos alunos para responderem, de modo 
individual ou coletivo, sendo apresentadas as respostas corretas 
pelo(a) Professor(a) posteriormente 
2) Jogar em modo Concurso, com recurso ao PowerPoint 
disponibilizado, o Quiz sobre  Alimentação Animal 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3) Roda dos Alimentos Compostos para Animais  
 
Enquadramento 
O objetivo desta atividade é perceber quais são os grandes grupos de 
alimentos que constituem a dieta dos animais, em geral, tal como 
acontece na alimentação humana. 
O maior grupo é ocupado pelos cereais (57%), seguido pelos bagaços 
de oleaginosas (22,4%) e pelos coprodutos das indústrias 
agroalimentares (12,3%). 
Os cereais são essencialmente fontes de hidratos de carbono, 
podendo ser também uma fonte interessante de fibra e/ou de proteína 
consoante são utilizados inteiros ou não (por exemplo sem casca) na 
alimentação dos animais. Sendo ricos em amido, um hidrato de 
carbono de elevada digestibilidade vão permitir o fornecimento de 
energia aos animais. 
Os bagaços de oleaginosas são essencialmente fontes de proteína, 
mas também de fibra. Os bagaços de oleaginosas resultam da 
extração dos óleos utilizados para a alimentação humana. 
As proteaginosas são fontes proteicas, apesar do teor em proteína ser 
inferior ao dos bagaços de oleaginosas. Neste grupo incluem-se as 
ervilhas, favas, tremoço ou grão de bico. As sementes de oleaginosas 
são ricas em gordura, pelo que a sua utilização na alimentação animal 
é mais restrita. 
Os coprodutos das indústrias alimentares são uma variedade de 
produtos que englobam as cascas de cereais, ricas em fibra e, em 
alguns casos, também em amido; os glúten feed de cereais e os 
destilados, fontes interessantes de proteína e fibra; os melaços 
(resultantes da indústria do açúcar), fontes de hidratos de carbono de 
cadeia curta e logo de elevada digestibilidade, melhoram a 
palatabilidade do alimento, entre outros em menor escala. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Os macrominerais, aditivos e pré-misturas, servem para colmatar faltas 
das matérias-primas principais, nomeadamente em vitaminas, 
aminoácidos essenciais e minerais como o cálcio, fósforo, potássio, 
magnésio (macrominerais), ferro, cobre, zinco, manganês 
(microminerais ou oligoelementos) entre outros. A utilização destes 
micro ingredientes permite que a dieta dos animais seja mais precisa e 
eficiente, fornecendo especificamente o ingrediente em falta, na sua 
quantidade exata. 

 

Objetivos da atividade  
1) Conhecer o que comem os animais  
2) Compreender que, à nossa semelhança, também existe uma Roda dos 
Alimentos Compostos para Animais que estabelece a quantidade que 
deve ser consumida para uma dieta equilibrada  
3) Perceber que alimentos é que os animais devem consumir em maior 
ou menor quantidade  
4) Compreender que os animais têm que ter uma alimentação completa, 
equilibrada e variada de modo a serem saudáveis 

 

Sugestões de dinâmica  
1) Atribuir aos alunos um grupo de alimentos da Roda para que 
pesquisem sobre os alimentos que o compõem e benefícios para os 
animais, convidando-os a fazerem uma apresentação sobre o que 
descobriram de seguida  
2) Com base no que escutaram anteriormente convidar os alunos a 
adivinhar qual o grupo de alimentos que preenche cada uma das 
“fatias” da Roda dos Alimentos Compostos para Animais, bem como, os 
respetivos benefícios para os animais que os consomem 

 

 

 

 



 

 

 

 

3) Em pequenos grupos, desafiar os estudantes a desenhar a Roda dos 
Alimentos Compostos para Animais. Para este efeito, cada grupo 
necessita de uma cartolina e marcadores/esferográficas. Posteriormente, 
os trabalhos devem ser afixados nos locais indicados para o efeito na 
escola. 

 

 

 

 

 

 


