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Campus Valença promove I Festival Cultural das Linguagens 

Atividade  acontecerá entre os dias 13 e 15 de maio 

 

 No próximo fim de semana, 13 a 15 de maio, será realizado o I 

Festival Cultural das Linguagens do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) com 

os estudantes da modalidade integrada e subsequente do Campus Valença. 

“Este evento é muito importante para a introdução do ESPORTE ESTUDANTIL 

no IFBAIANO/Campus Valença e também promoverá a interdisciplinaridade já 

que pela primeira vez estaremos integrando os componentes curriculares da 

Área das Linguagens, fomentando com isso,  a possibilidade de viabilizarmos e 

valorizarmos as manifestações culturais do esporte, do jogo e da dança.  

 É através desse modelo de evento que o Núcleo de Cultura Esporte 

e Lazer, conjuntamente, com as disciplinas: Educação Física, Artes, Línguas 

Portuguesa, Espanhola e Inglesa  possibilitam a toda comunidade escolar, o 

contato com as modalidades esportivas  e dança, oportunizando  os alunos que 

nunca participaram desse tipo de atividade, ou que nunca tiveram a 

oportunidade no Ensino Fundamental, de vivenciar as praticas esportivas, de 

jogos recreativos e danças que são oferecidas: Futsal, e Xadrez masculino e 

feminino, Cross Country, Vôlei, Handebol, Baleado, Jogo da Velha e Cabo de 

Guerra misto,  visando desenvolver com essas praticas, a cultura esportiva e 

artística, ampliando a possibilidade da participação  e convivência da nossa 

comunidade interna.  

 Estas atividades oportuniza a formação do Esporte Educacional 

dentro do nosso Instituto, fortalece a Cultura Corporal e de Movimento, 

valorizando segmentos das manifestações da Cultura Popular através das 

atividades lúdicas do Jogo da Velha, do Baleado e Cabo de Guerra, 

oportunizando também, os segmentos de ambos os gêneros que trabalham a 

dança, afirma  Cleber de Jesus Figueiredo, um dos organizadores do Festival. 

 O I Festival Cultural das Linguagens terá dois espaços que serão 

utilizados: as equipes irão se encontrar do dia 13, sexta feira, na quadra do 

Campus Valença  para a solenidade de abertura oficial do evento e disputa das 



modalidades e depois serão deslocadas para o  Instituto Federal da Bahia 

(IFBA) onde teremos as atividades até o dia 15, domingo. 

Todas as disputas serão eliminatórias e acontecerão das 8 horas até às 18 

horas.  

No dia 15, domingo, serão realizada as semifinais e finais do I FESTIVAL 

CULTURAL DAS LINGUAGENS que tem a previsão de encerramento às 13 

horas.   

Serão oferecida premiação para os primeiros, segundos e terceiros colocados 

respectivamente mais um troféu para a Equipe Campeã Geral. 


