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As  escola  de  ensino  técnico,  compreendidas  pelos  Institutos  Federais,  têm  por

objetivo  formar  pessoal  capacitado  em  nível  técnico  como  uma  ferramenta

estratégica  para  o  desenvolvimento  humano  e  econômico  de  uma  determinada

região e do país como um todo. O ensino sobre produção animal no Curso Técnico

em Agropecuária se faz necessário para que os alunos consigam compreender mais

a realidade, incorporando novas técnicas, conceitos e manejos que influenciarão na

qualidade e ajudarão na melhora dos índices produtivos locais.  Os processos de

ensino  e  aprendizagem  requerem  diversos  meios  para  que  possam  ser

concretizados  pelo  educando.  A  integração  entre  teoria  e  prática,  além  da

interdisciplinaridade,  entre  os  conceitos  abordados  no  curso,  implementa  todo  o

diferencial  do  ensino  técnico  integrado  ao  ensino  médio.  Uma  das  dificuldades

frenquentemente apresentadas pelos educando é aquela referente a relacionar os

conceitos teóricos com a prática na área animal, pois o IFC Campus Videira não

apresenta  uma  fazenda  escola,  que  supriria  essa  dificuldade.  Diante  disso,  o

desenvolvimento de materiais didáticos que possam auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos são de grande valia, pois intimizará disciplinas e conceitos

presentas na sala de aula com a realidade regional.
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