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I CURSO DE AGROFLORESTA EBIOBAMBU 
 

PROFESSORES:  

YURI DINIZ & EQUIPE EBIOBAMBU  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMAÇÃO –  13 à 15 de outubro de 2017 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Dia 13 .10 – Quinta 

 

Chegada sugerida 

        

 

1º dia - Dia 13.10 – Sexta (feriado) 

 

07:30 às 08:15 - Café da manhã 

 

08:30 às 09:00 – Roda de apresentação e expectativas 

   Momento em que todos têm a oportunidade de se conhecer e falar brevemente sobre sua 

experiência e/ou curiosidades sobre a produção agroflorestal e quais as expectativas do curso 

 

09:00 às 10:00 – Apresentação da proposta pedagógica do curso. 

 

Serão abordados os seguintes conteúdos: 

- Compreendendo as dinâmicas naturais da mata Atlântica  

- Conceitos e técnicas da Agrofloresta 

- Consórcios  

- Manejo agroflorestal 

O curso será iniciado com uma abordagem teórica com objetivo de envolver todos os participantes na 

mesma atmosfera e ter contato com os princípios da agrofloresta e compreender esse sistema, para 

poder então dar início aos trabalhos práticos.  

Em seguida faremos o reconhecimento conjunto do espaço e vamos dividir os grupos de trabalho para 

dinamizar as atividades.  

*O curso ocorre de maneira progressiva, no primeiro dia o foco será voltado para o manejo das 

bananeiras para produção de matéria orgânica de proteção do solo, design de canteiros e formulação 

dos consórcios, para que nos dias seguintes se inicie o plantio de mudas, sementes e estacas.  

10:00 às 12:30 - Mãos à agrofloresta!  

 

12:30 às 13:30 - Almoço  

 

13:30 às 17:00 - Mãos à agrofloresta!  

 

17:00 – Encerramento das atividades do dia  

          – Lanche  
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19:00 - Jantar  

20:00 - Fogueira! * Instrumentos são bem vindos 

 

 

2º dia - Dia 14.10 – Sábado 

 

7:30 as 8:15 - Café da manha  

 

08:30 às12:30 - Mãos à agrofloresta!  

 

12:30 as 13:30 - Almoço  

 

13:30 as 16:20 - Mãos à agrofloresta!  

 

16:30 – Encerramento das atividades do dia  

          – Lanche 

 

19:00 - Jantar  

 

20:00 - Fogueira!  

 

3º dia - Dia 15.10 – Domingo 

 

7:30 as 8:15 - Café da manha  

 

08:30 às12:30 - Mãos à agrofloresta!  

 

12:30 as 13:30 - Almoço  

 

13:30 as 16:30 - Mãos à agrofloresta!  

 

16:30 – Encerramento das atividades do dia  

          – Lanche 

 

19:00 - Jantar  

 

20:00 - Fogueira! 

 

 

 

  *TODAS AS ATIVIDADES ESTÃO SUJEITAS AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. 

As atividades que não podem ser realizadas em tempo chuvoso serão substituídas por outras oficinas 

na escola em caso de chuva, para garantir o aproveitamento do aluno. 
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