
IF Baiano – Campus Santa Inês - BA 

AGRICULTURA FAMILIAR: Ação do técnico em 
Agropecuária e em Zootecnia na promoção da 

qualidade de vida do homem do campo 

 10 a 12/12/2018  Realização: 
Contatos e informações: Coordenação 
do Curso Técnico em Agropecuária e 
Zootecnia e Comissão Organizadora 
(73)3536-1210, ramal 27. 

I Semana do Técnico em Agropecuária e em Zootecnia 10 a 12 

de dezembro 

Agricultura Familiar: Ação do Técnico em Agropecuária e em 

Zootecnia na promoção da qualidade de vida do homem do campo 

  

  



Objetivos: 

 Valorizar o sentimento de afeição ao curso; 

 Reconhecer a relevância da ação do Técnico em Agropecuária e em Zootecnia na 

promoção da qualidade de vida do homem do campo; 

 Estimular a convivência social entre os discentes das turmas e dos cursos; 

 Promover a integração entre alunos e servidores; 

 Desenvolver o espírito  de competição como atitude positiva e enriquecedora para 

a formação do indivíduo; 

 Despertar a criatividade, o lado artístico-cultural e recreativo dos participantes; 

 Exercitar o espírito de liderança, motivação e cooperação; 

 Proporcionar a cultura e o lazer aos participantes. 
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PROGRAMAÇÃO  

10/12 (SEGUNDA-FEIRA):  

 Boas vindas às 7h15 (cartazes e faixas); 

 Intervalo da manhã: vídeos de ações dos discentes dos cursos ; 

 13h30 – Abertura; 

 13h40 – Sorteio da ordem de apresentação das equipes; 

 14h00 – Tarefa Especial Nº 01 – Caracterização das  Equipes; 

 16h00 – Palestra de abertura da Semana: “AGRICULTURA FAMILIAR: Ação do técnico em 

Agropecuária e em Zootecnia na promoção da qualidade de vida do homem do campo” – 

Palestrante – Prof. Dr. Davi Silva da Costa, IF Baiano campus Serrinha; 

 16h50 – Debate; 

 17h10 – Coquetel; 

 DIVULGAÇÃO RESULTADOS DO DIA. 

Obs.: Haverá convocações para execução de tarefas surpresa ou relâmpago ao longo de todo o 

evento. 
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11/12 (TERÇA-FEIRA):  

 7h50 – sorteio da ordem de apresentação das equipes; 

 8h00 – Tarefa  Especial Nº 02 – Show de Talentos; 

 9h50 – Tarefa Especial Nº 03 – Produção do Vídeo; 

 10h30 – Tarefa Geral Nº 04; 

 12h00 – Intervalo Almoço; 

 14h00 – Tarefa Geral Nº 02; 

 16h30 – Intervalo Recreio; 

 DIVULGAÇÃO RESULTADOS DO DIA. 
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12/12 (QUARTA-FEIRA):  

 8h00 – Tarefa Geral Nº 01; 

 9h00 – Tarefa Especial Nº 04 – Registro Fotográfico; 

 12h00 – Intervalo Almoço; 

 14h00 – Tarefa Geral Nº 03; 

   16 h00 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E ENCERRAMENTO.  
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