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RESUMO 

O projeto do Técnico em Agropecuária na Escola busca sensibilizar os 

estudantes em relação ao mercado de trabalho que existe na região para 

atuação de tais profissionais, proporcionar ao estudante a oportunidade de 

conhecer o processo de formação do técnico em agropecuária e se informar 

em relação às instituições que oferecem o curso de técnico em agropecuária 

em Videira e região. Acredita-se que a realização desse projeto orientará 

muitos jovens nas escolhas relacionadas à sua formação profissional e 

contribuirá para que estes possam fazer opções fundamentadas no 

conhecimento sobre o curso, o que facilita o processo quando estes iniciam as 

atividades de ensino médio integrado. Proporcionar aos estudantes conhecer o 

processo de formação de um técnico em agropecuária, além de orientá-los 

sobre a atuação e o mercado de trabalho desses profissionais.  O material 

didático sobre o curso técnico em agropecuária será elaborado pelas 

estudantes e professora envolvida no projeto. As palestras serão realizadas 

nas escolas selecionadas para participar do projeto, sendo no mínimo 3 (três) 

escolas, 10 (dez) turmas e 300 (trezentos) estudantes. A seleção de tais 

escolas será feita baseada nos dados coletados na fase de elaboração do 

projeto. Todo material didático e pedagógico será responsabilidade da equipe 

do projeto, ou seja, a escola que aceitar participar deverá apenas disponibilizar 

um período de cinquenta minutos com as turmas de oitava série selecionadas. 

Espera-se que os jovens que participarem do projeto possam fazer suas 

escolhas profissionais e acadêmicas de forma mais consciente e fundamentada 

no conhecimento do que faz o técnico em agropecuária, do mercado de 

trabalho de tais profissionais e da importância que o setor agropecuário tem 

para Videira e região. 
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