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APRESENTAÇÃO 

O Planejamento inicial configura na proposta apresentada pelo CTA como sendo uma das 

atividades variáveis e de caráter coletivo envolvendo representatividade dos beneficiários, 

mais a equipe de ater (CTA) mais os arranjos constituídos para o apoio ao projeto e a 

produção agroecológica, para juntos se pensarem  nas ações necessárias para assegurar a 

promoção da assistência técnica de fato aos agricultores e agricultoras familiares 

agroecológicos, orgânicos e extrativistas. O Planejamento só é possível diante da 

realização das demais etapas que foram aos poucos propiciando condições, informações 

para este momento do planejar. É assim e por tanto, construído a partir das informações já 

obtidas principalmente a partir dos dados e informações das reuniões iniciais e dos 

diagnósticos. Durante estas atividades o CTA foi levantando as demandas apresentadas 

pelas comunidades e suas famílias selecionadas. O conjunto dessas atividades foi 

depurado, organizadas por eixo de demanda, apresentado e consolidados nas atividades 

de diagnóstico para assim subsidiar as atividades para realização do planejamento. 

Os 05 seminários realizados envolvendo o público beneficiário e os arranjos locais de apoio 

constituídos foram divididos com as seguintes temáticas. 02 seminários pautaram a 

discussão com foco na participação de mulheres e jovens, 02 seminários foram para 

discussão com o público de modo geral (homens, mulheres e jovens) e 01 seminário 

consolidou as discussões dos demais já realizados. 

O conjunto dos 05 seminários realizados para planejamento inicial foi responsável para que 

o CTA e os Beneficiários dessem conta dos seguintes objetivos: “formulação de 

estratégias e ações para intervenção em grupo, comunidade, assentamento, 

município ou território de forma sistematizada (planejada) de forma a assegurar a 

execução dos serviços de ATER aos Agricultores e Agricultoras agroecológicos, 

orgânicos, agroextrativistas” beneficiários do projeto de ATER. 

Como produto, o conjunto dos 05 seminários viabilizou: 

a) Planejamento participativo para realização da Atualização da Caracterização das 

UFP no 2º e no 3º ano. 

b)  Planejamento participativo para realização da Avaliação e Atualização deste 

planejamento inicial. 
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c) Organização das demandas levantadas pelas comunidades de modo a viabilizar 

este planejamento inicial de atividades concretas visando assistência técnica e 

extensão rural bem como as atividades para a construção de conhecimentos. 

O presente planejamento está organizado de modo a esclarecer ao MDA, ao CTA, aos 

parceiros e aos beneficiários como dará o trabalho de assistência técnica até o final do 

contrato 194/2013. Também apresenta como se dará as atividades anuais que irão avaliar 

sua execução e propor alterações na sua condução durante o projeto. 

As atividades estão organizadas de modo a estabelecer por bloco de atividades sendo 02 

blocos: 01 bloco de atividades coletivas e 01 de atividades individuais. Cada um dos blocos 

está organizado por tipo de atividade (reunião, oficina, curso, dias de campo, intercambio, 

etc.) paras as atividades coletivas e (visitas técnicas, aplicação de práticas agroecológicas, 

etc.) paras as atividades individuais. 

Por sua vez, cada tipo de atividade a ser realizada está apresentado de modo a informar a 

sua caracterização (o que é a atividade) seus objetivos, período para sua execução, sua 

duração, quantidade prevista para ser executadas, localidades para sua execução bem 

como, a metodologia a ser utilizada para sua execução. 

O presente planejamento apresenta também um quadro demonstrativo das atividades a 

serem realizadas informando os meios de monitoramento e avaliação das atividades, 

contendo assim os indicadores de resultados e os meios de averiguação destes resultados. 

Por ultimo, localizam-se os quadros de execução física e de execução financeira até o final 

do projeto. 

O presente documento depois de submetido a apreciação do MDA e tendo sua aprovação 

servirá para conduzir a execução física e financeira do projeto (contrato 194/2013) podendo 

este sofrer alterações por ocasião das avaliações anuais que também poderão apresentar 

ajustes no presente planejamento. Após a devida aprovação deste planejamento pelo MDA 

e de sua devida inserção no SIATER para sua execução o CTA deverá produzir documento 

resumido e simplificado com as ações planejadas de modo a viabilizar ao público 

beneficiário a compreensão do projeto em execução. 
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INTRODUÇÃO: 

 

O CTA pretende com o presente documento viabilizar condições para uma 

execução participativa e monitorada do contrato de ATER. Nele está contida, a 

estratégia de atuação ate o final do projeto com atividades de avaliação e 

replanejamento. Nesse sentido o planejamento obedece estritamente a chamada 

pública que originou o contrato de ATER bem como o próprio contrato.  

 

 “6.5. O “Planejamento Inicial” deverá prever o 

tipo, quantidade, metodologia, tempo de duração, cronograma 

de execução e indicadores de monitoramento das seguintes 

atividades: “Atividades para Construção do Conhecimento”, 

“Avaliação e Planejamento Anual” e “Avaliação Final”, que 

serão realizadas até o final do contrato, e deverá ser 

apresentado e analisado pelo MDA;” (chamada pública). 

 

Ainda, o “Planejamento Inicial” também deverá conter a proposta das ações específicas 

para as mulheres, de apoio e fomento à produção agroecológica das agricultoras; 

beneficiamento e acesso a mercados; acesso a políticas públicas; além de atividades de 

formação sobre desigualdades de gênero. 

Cada família beneficiária deverá receber, no mínimo, 40h por ano entre atividades coletivas e 

individuais, com duração variável, 

Conforme a proposta apresentada pelo CTA e aprovada durante o processo de seleção da 

chamada pública o Planejamento inicial é uma atividade de caráter coletivo envolvendo 

representatividade dos beneficiários, a equipe de ater (CTA) mais os arranjos constituídos 

para o apoio ao projeto e a produção agroecológica, para juntos, pensar as e nas ações 

necessárias para assegurar a promoção da assistência técnica de fato aos agricultores e 

agricultoras familiares agroecológicos, orgânicos e extrativistas. O Planejamento só é 
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possível diante da realização das demais etapas que foram aos poucos propiciando condições, 

informações para este momento do planejar. É assim e por tanto, construído a partir das 

informações já obtidas principalmente a partir dos dados e informações do diagnóstico. 

 

Este planejamento se fundamenta legalmente na Chamada Pública 

MDA/INCRA/SAF/DATER n° 12/2013, na proposta apresentada pelo CTA e ora 

selecionada e ainda no contrato de ATER 124/2013.  Para nossa atuação nos fundamentamos 

ainda pelo estatuto do CTA e pelos seus princípios d atuação que são: foco na produção 

agroecológica e sustentável, a busca pelo processo participativo (democratização das ações) e 

o incentivo a participação das mulheres e dos jovens pautando as questões de gênero e de 

geração e ainda o respeito pelas questões étnicas e raciais.   

 

Objetivos: O Planejamento objetiva a formulação de estratégias e ações para intervenção 

em grupo, comunidade, assentamento, município ou território de forma sistematizada 

(planejada) de forma a assegurar a execução dos serviços de ATER aos Agricultores e 

Agricultoras agroecológicos, orgânicos, agroextrativistas ou ainda em processos de 

transições para estas formas sustentáveis de produção ou ainda para aqueles (as) que 

após o processo de mobilização venham a se interessar pela produção agroecológica. 

 

METODOLOGIA UTILIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO: Planejar não 

é uma tarefa fácil, precisa dedicação e comprometimento para que o projeto tenha bons 

resultados. Iniciar uma atividade de planejamento na perspectiva territorial requer o pleno 

domínio da atividade que se propõe a iniciar. Neste sentido, tão importante quanto o 

conhecimento do ambiente produtivo e os respectivos mercados econômicos no qual os 

grupos e associações estão inseridos, sua capacidade é um fator de fundamental relevância 

para o bom desempenho desse planejamento. 

Metodologicamente tivemos a realização de 05 seminários que propiciaram o debate de 

forma participativa para a construção deste planejamento. Os respectivos seminários tiveram 

como objetivo suprir de informações para podermos definir quais atividades que as famílias 

pretendem que sejam desenvolvidas com elas e para elas. Vale ressaltar que tais seminários 

foram por igualmente subsidiado por diversas outras atividades como as reuniões de 
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mobilização das famílias, reuniões iniciais com as famílias bem como, as caracterizações das 

UFP.  Também foram realizados três (03) seminários para construção de um diagnóstico que 

levou a depuração dos resultados das demais atividades, realizou a tabulação dos dados das 

unidades produtivas no qual já havíamos feitos à caracterização. De posse dessa tabulação 

tivemos noção por amostragem da atual situação que se encontra a Agricultura Familiar na 

região para que os seminários pudessem avançar no planejamento do que se deve fazer ao 

longo do projeto.  

Durante os seminários os participantes foram divididos em grupos para que pudesse debater 

as problemáticas e potencialidades de cada região de acordo com bioma, aptidão comercial 

local e aptidão de cada família nos métodos produtivos. Nesse modelo foram feitos dois 

seminários de planejamento envolvendo a participação geral do público envolvido na 

proposta e as duas oficinas para as mulheres, no qual elas debateram também seus problemas 

e seus potenciais a fim de construir um plano de trabalho integrado que atendesse todos os 

municípios envolvidos no projeto. O último seminário de planejamento envolveu a 

participação geral, mas com divisões entre público jovem, mulheres, público geral, parceiros, 

poder público de cada município.  Na realização dos eventos contou-se com assessorias de 

outros técnicos que foram envolvidos visando qualificar os debates, problematizar e 

contribuir na metodologia e nas dinâmicas dos eventos. Os técnicos envolvidos no processo 

foram os assessores, técnicos da FASE/MT, técnicos autônomos e agricultores técnicos 

ligados ao CTA. 

Para que fosse garantida a participação do público dos 10 municípios envolvidos no projeto, 

foi escolhido um local estratégico que atendesse a demanda de alojamento, refeitório e 

auditório de eventos. Com isso possibilitou que participassem os jovens, mulheres, crianças e 

demais públicos a serem assistidos no projeto. Por fim, o planejamento foi construído através 

de uma relação de aproximação com as estruturas territoriais já existentes no território e 

parcerias com as secretarias. De modo que os agricultores familiares possam se beneficiar das 

estruturas já existentes. 
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 Chamada Pública INCRASAF/DATER n° 12/2013 Lote 25. 

 

 

1 – PLANEJAMENTO INICAL DE ATIVIDADES VARIÁVEIS. 

 

1.1 - Atividades de construção do conhecimento. 

1.1.1 – Atividades de caráter coletivo. 

Cada tipo de atividade a ser realizada está apresentado de modo a informar a sua 

caracterização (o que é a atividade) seus objetivos, período para sua execução, sua 

duração, quantidade prevista para ser executadas, localidades para sua execução bem 

como, a metodologia a ser utilizada para sua execução. A seguir segue as caracterizações 

das atividades definidas como necessárias a serem realizadas durante a execução do 

projeto junto as famílias beneficiárias. Outras informações como período, locais de 

realização, duração etc. Encontram-se definidas no quadro de atividades. 

Caracterização das Atividades coletivas: 

Reuniões: São atividades coletivas podendo aglutinar grupos de famílias, grupo específicos 

de famílias, ou de públicos como homens, mulheres, jovens, publico em geral, grupo de 

organizações etc. Visando discussões variadas durante a realização do projeto. 

Objetivo das Reuniões: Organizar as famílias identificar necessidade da comunidade 

quanto a produção, cultivo e planejar as atividades a serem realizadas nas comunidades. 

 

Cursos: São atividades coletivas podendo aglutinar grupos de famílias, grupo específicos 

de famílias, ou de públicos como homens, mulheres, jovens, publico em geral, grupo de 

organizações etc. Visando capacitar de forma específica os beneficiários/as do projeto 

sobre temas e atividades variáveis. Os cursos para ser caracterizados assim, deve 

apresentar aos participantes uma duração superior a 16 horas e deve ser oferecidos 

certificados aos participantes. 

Objetivo dos Cursos: Proporcionar a comunidade acessar novos conhecimentos técnicos 

demonstrando a importância da sociedade organizada, bem como a qualificação da 

produção, beneficiamento e comercialização. 
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Oficinas: São atividades de caráter coletivo que visa a organização das famílias 

beneficiárias do projeto de acordo com a demanda identificada pela entidade e propostas 

pelas famílias durantes as atividades de planejamento.  Podendo aglutinar grupos de 

famílias, grupo específicos de famílias, ou de públicos como homens, mulheres, jovens, 

publico em geral, grupo de organizações etc. Visando discussões variadas durante a 

realização do projeto, visando qualificar e capacitar os beneficiários em temas específicos 

de forma prática (aprender fazendo). As oficinas se diferem dos cursos por não ser 

obrigatório a sua certificação e por possuírem duração variada e ainda ser com menor 

duração. 

Objetivos das Oficinas: Estruturar a comunidade a participar de forma ativa e coletiva no 

desenvolvimento da comunidade, ensinando práticas de produção, controle de pragas, 

método de colheita, beneficiamento e comercialização fortalecendo a comunidade e a 

permanecia da família no campo.  

a) Curso Apoio a Comercialização e acesso a mercados locais, feiras e institucionais 

Caracterização – Curso de apoio e incentivo a produção e comercialização de produtos 

provenientes da agricultura familiar para as mulheres. 

Metodologia – A atividade será realizada pelo técnico responsável mediante a palestra e 

panfletos impressos, com intuito de explicar as etapas que serão realizadas para a 

comercialização de produtos, abre espaço ao diálogo com dinâmicas e material técnico 

visando melhor aprendizado e maior entendimento do público alvo (jovens e mulheres) e em 

geral, viabilização ações práticas na elaboração de projetos para mercados institucionais e 

agendas futuras para participação nos editais de chamadas públicas.  

b) Oficina de Agroextrativismo Coleta e Armazenamento de Sementes Crioulas e 

Nativas   

Caracterização - A diversidade de espécies e variedades de plantas tradicionalmente 

cultivadas por agricultores familiares é de enorme importância tanto para o atendimento de 

diferentes necessidades e usos pelas comunidades rurais, como para a diminuição da 

vulnerabilidade das lavouras diante de intempéries climáticas, pragas e doenças. 

Metodologia - A atividade será desenvolvida através da parceria entre CTA/Agricultores e 

Instituto Ouro Verde, didática contará com dinâmicas demonstrativas na pratica, apresentação 

teórica socialização dos conhecimentos técnicos e empíricos buscando maior entendimento 

do público alvo. Será realizada uma oficina visando atender as agricultoras do município de 

Peixoto de Azevedo e duas visando atender o público no geral no município de Peixoto de 

Azevedo e Nova Santa Helena com duração de 8 horas mediante lista de presença no período 

de 01 de Março a 31 de julho. 
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c) Curso de Culinária Para o grupo de Mulheres (processamento de vegetais, conservas 

e compotas). 

Caracterização da Atividade - A conservação e manutenção de vegetais e frutas na 

agricultura familiar tem suma importância para as famílias pois agrega valor ao produto como 

auxilia na sua conservação, melhorando a qualidade de vida na mesa do agricultor bem como,  

sua renda familiar o curso de culinária para mulheres ensina esta prática visando maior 

aproveitamento dos produtos da agricultura familiar. 

Metodologia - Será mobilizado através de convites durante as atividades a ser realizada pela 

equipe e até mesmo por meio das instituições parceiras, irá trabalhar com produtos oriundo 

da agricultura familiar buscando o processamento agregando valor e fortalecimento no 

mercado local e regional além da segurança alimentar das famílias.     

 

d) Curso Apoio a Tecnologias Sustentáveis (instalação de biodigestor) 

Caracterização da Atividade: O biodigestor é uma tecnologia simples e de baixo custo para 

tratar dejetos orgânicos, incluindo esgoto. Como subproduto do metabolismo, há a produção 

dos diversos gases que compõem o biogás, principalmente metano, o biofertilizante pode ser 

destinado a adubação de plantas. O apoio e implantação desta tecnologia tem a vantagem de 

tratar grande parte dos dejetos e ainda utilizar o gás na propriedade.                        

Metodologia: O biodigestor será implantado com parceria entre os agricultores e o CTA, a 

mobilização ocorrera por meio de convites, terá parte teórica expondo da importância da 

implantação do mesmo, e parte pratica em uma das propriedades que será adotada como 

unidade demonstrativa.  

e) Curso de Agroecologia – produção de caldas e biofertilizantes 

Caracterização da Atividade: A agroecologia vem ocupando cada vez mais espaço no 

mercado brasileiro, a produção de alimentos orgânicos de forma sustentável está ganhando 

adeptos no mundo inteiro, o curso de agroecologia visa incentivar e ensinar a pratica da 

produção orgânica utilizando recursos que o agricultor possui em sua propriedade. 

Metodologia: Os cursos serão realizada nas comunidades dos municípios contemplado pela a 

chamada de ATER ministrados pela equipe técnica do CTA e Técnicos de instituições 

parceiras, terá parte teórica mostrando aos beneficiários a mudança que ouve na agricultara 

nas ultimas décadas buscando resgatar a cultura milenar da produção agroecológica, práticas 

de produção de caldas, biofertilizantes, compostos orgânicos, técnicas de podas e plantio, 

momento de socialização dos conhecimentos técnicos e empíricos. 

 

f) Oficina sobre Implantação da horta comunitária. 

Caracterização da Atividade:  A implantação da horta comunitária visa inserir as mulheres 

na economia local bem como a melhora da qualidade de vida da comunidade com a utilização 

dos  produtos provenientes da horta. 
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Metodologia: A horta comunitária será desenvolvida como o apoio das mulheres da 

associação AMA – trabalhara a temática da importância das hortaliças na alimentação 

familiar, para a implantação serão utilizados conhecimentos teóricos e práticos, usando 

técnicas da agroecologia, conhecimento este que será apresentado na realização destas 

atividades como em outras complementares de acordo a necessidade da comunidade. 

 

 

g) intercambio de apoio a produção leiteira: Visitação numa propriedade que tenha 

técnicas de pastejo rotacionado 

Caracterização da atividade: O intercambio é uma atividade de caráter coletivo que visa 

proporcionar aos beneficiários o contato direto com esta cadeia produtiva visto que o 

manejo rotacionado tem sido uma das principais técnicas adotadas no processo de 

intensificação dos sistemas pastoris.  

Metodologia: Esta atividade levará os beneficiários a conhecer outra propriedade que 

esteja mais estruturada na produção leiteira, para que assim ele possa levar os 

conhecimentos adquiridos na visita para dentro da sua propriedade e consequentemente 

melhorar a produção. Será mobilizada através de convites da equipe técnica e instituições 

parceiras, haverá parte didática exposição dos conhecimentos técnicos e práticos a campo, 

meios comprobatórios por listas de presença.  

 

h) curso de manejo e legislação para apoio ao eixo produtivo da piscicultura. 

Caracterização da atividade: Atividade de caráter coletivo que visa proporcionar aos 
beneficiários momento de socialização de conhecimento e informação aos mesmo do 
modelo de produção e como podem estar se inserindo neste sistema de acordo a lei 
vigente.  

Metodologia: Esta atividade será realizada nos municípios contemplados com o projeto de 
ATER Agroecologia, Diante de conteúdo teórico e prático, visitas dosª Agricultores (as) para 
conhecer outra propriedade que esteja mais estruturada na piscicultura, para que assim ele 
possa conhecer as vantagens e desvantagens da atividade, e aprimorar os conhecimentos 
na sua propriedade, será programado com uma antecedência onde todos possam participar 
da atividades que contará com lista de presença como meio de comprovação. 

 

 

i) cursos de fabricação biojóias visando o apoio ao agroextrativismo/ artesanatos, 

usando cipó e sementes nativas. 

Caracterização da atividade: O artesanato hoje vive um senário privilegiado e vem 

sendo cada vez mais valorizado pela sociedades e se destacando no senário da moda, 

transmitindo as culturas regionais, é uma forma eficaz de envolver a comunidade e 

inserir a mulher no processo de comercialização e no âmbito familiar. 
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Metodologia: A atividades será desenvolvida através da capacitação das mulheres para 

coleta e tratamentos dos materiais usados nas atividades, bem como o manejo sustentável 

visando a geração de renda e conservação da biodiversidade, agregando valor nos 

produtos melhorando a renda das mulheres através da comercialização (feiras livres e 

seminários regionais de agroecologia).  

 

j) Apoio com orientações para a produção de aves – manejo, legislação, abate e 

comercialização.   

Caracterização da atividade: A avicultura brasileira tem apresentado altos índices de 
crescimento sendo uma atividade que contribui para diversificar o mercado nacional e o 
mercado de exportação, esta atividade exige conhecimentos técnicos e práticos.  

Metodologia: As atividades serão desenvolvidas nas comunidades atendidas através da 

capacitação, manejo, abate das aves. Serão desenvolvidos ainda na atividade conteúdos       

Será desenvolvida na comunidade com troca de informações e conhecimentos, quanto a 

aperfeiçoar o manejo adequado do aviário, sanidade, alimentação balanceada e produção 

integrada. 

l) Cursos de aproveitamento de frutas, fabricação de doces e geleias 

Agroindustrialização:  

Caracterização da atividade: A fabricação de doces e geleias é uma alternativa para o 

aproveitamento de frutas da produção da agricultura familiar, agregando valor a mesma 

sendo uma atividade importante na geração de renda, segurança alimentar da família, 

maior tempo de conservação dos produtos. 

Metodologia: Será realizada em locais apropriados para o beneficiamento dos produtos, 

utilizando conhecimentos técnicos; quanto a manipulação dos alimentos, regras de higiene 

pessoal e dos matérias utilizados, e ambiente em que serão elaborados e cuidados 

especiais com a matéria prima, técnicas de fabricação, esterilização e conservação. Sendo 

utilizado material didático orientativo e cartilha com as receitas e regras de beneficiamento. 

 

m) Curso de alimentação alternativa para bovinos – produção de forrageiras e 

silagem 

Caracterização da atividade: Atividade coletiva buscando a socialização dos 

conhecimentos e experiências vivenciada pelos agricultores, a produção de forrageiras 

nos trópicos é estacional, alternando-se durante o ano, período favoráveis e 

desfavoráveis do crescimento da mesma. Durante o inverno, a época seca, e comum os 

animais perderem peso, pois a capacidade de suporte da pastagem também sofrem 

flutuações, uma alternativa utilizada é a conservação de forragens no verão na 

forma de silagem.  

Metodologia: Serão realizados os cursos com uma parceria entre agricultor/a e CTA. As 

atividades serão desenvolvidas em locais estratégicos, locais este que tenha como 

predominância atividade de pecuária leiteira, pois utilizando os conhecimentos técnicos para 

a fabricação da silagem ela possui o mesmo valor energético que a silagem verde, portanto 
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é necessário conhecimentos quanto ao armazenamento da silagem; compactação da 

massa verde picada; vedação do silo  visando uma produção de silagem com qualidade e 

valor nutricional, sendo uma  alternativa para suprir a demanda de alimentos no período de 

estiagem. 

 

n) Curso de Viveirista – técnicas de produção de mudas, enxertia, condução de 

viveiro, podas e transplantio de mudas. 

Caracterização da atividade: O viveiro  é uma atividade que requer conhecimentos 

técnicos e práticos complexos pois a grande divergência de espécies requer tratos culturais 

diversificados, esta atividade caracteriza-se pela  troca de experiências vivenciada pelos 

agricultores  e possui um grande potencial econômico pois tem melhoramento genéticos 

das plantas de interesse econômico, social e ambiental visto que  o incentivo para o 

plantio para recuperação de áreas degradas utilizando plantas nativas da região é um 

exemplo a ser seguido. 

Metodologia: Serão atendidos os 10 municípios, que serão feito de modo unificado para 

que atenda de 10 a 15% do público beneficiário total. Será dado preferência para realização 

dos cursos os municípios que tenha disponibilidade de água e público que possa dar 

continuidade no viveiro. Os cursos tem por finalidade a recuperação ambiental das áreas de 

APP’s e a implantação e revitalização dos sistemas agroflorestais e quintais produtivos. 

Serão apresentados técnicas quanto ao plantio, adubação, poda, enxertia e espaçamento 

para os quintais produtivos, as técnicas quanto a enxertia serão apresentadas na pratica 

para melhor entendimento do publico alvo. 

 

1.1.2 – Atividades individuais. 

Cada tipo de atividade a ser realizada está apresentado de modo a informar a sua 

caracterização (o que é a atividade) seus objetivos, período para sua execução, sua 

duração, quantidade prevista para ser executadas, localidades para sua execução bem 

como, a metodologia a ser utilizada para sua execução. 

a) Visita: Associativismo e cooperativismo (participação social e questões de gênero 

e sócio economia solidaria) 

Caracterização da Atividade: O associativismo e o cooperativismo constitui uma 

alternativa necessária de viabilização das atividades econômicas, possibilitando aos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais um caminho efetivo para participar do mercado em 

melhores condições de concorrência. Com a cooperação de todos os membros envolvidos 

na produção e comercialização de bens e serviços podem ser muito mais rentáveis, tendo 

em vista que a meta é construir uma estrutura coletiva em que todos são beneficiários. Esta 

atividade é de caráter individual que visa esclarecer duvidas das famílias sobre os mesmos. 

Metodologia: Serão realizadas por meio de visitas nas propriedades dos agricultores e 

agricultoras cadastrada no projeto, por meio da visita técnica, material informativo, sobre a 

importância do trabalho coletivo, facilitando no processo de produção, beneficiamento, e 

comercialização. 
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b) visitas técnicas sobre implantação Sistemas Agroflorestais e melhoramento dos 

quintais produtivos.  

Caracterização da Atividade: Podemos entender sistemas agroflorestais como formas de 

uso e manejo da terra, manejo este que proporciona várias vantagens ao agricultor como 

otimização da utilização do espaço na propriedade, melhoramento nas caracteristicas 

quimicas, fisicas e biologicas do solo, redução do risco de perda total da cultura principal 

entre outros, com isso a implantação de SAF’s auxilia o agricultor trazendo inúmeras 

vantagens. 

Metodologia: A atividade será realizada por meio de visitas técnicas, onde o técnico poderá 

orientar os agricultores ou agricultoras beneficiárias “corretamente” sobre este processo de 

implantação de sistemas, espécies indicadas para o cultivo em consorcio ampliando a 

diversidade, técnicas de manejo e controle de pragas, com métodos agroecológicos 

melhorando as condições alimentar da família e poder gerar renda com os excedentes da 

produção. 

 

c) visita técnica sobre Olericultura básica – tratos culturais, identificação de pragas e 

doenças e produção de caldas orgânicas. 

Caracterização da Atividade: Para se realizar o plantio e produzir é necessário o cuidado 

e o cumprimento de várias técnicas e tratos culturais, para isso é necessário um 

conhecimento de pragas, doenças e controle a ser utilizado sendo de suma importância a 

olericultura básica, que é a base da alimentação como recomendados pelos nutricionistas, 

que o preto deve conter mais de 50% de saladas e vegetais, esta atividade é realizada de 

caráter individual. 

Metodologia: Esta atividade consiste na visita técnica na propriedade pra atender as 

necessidade da família e além de informações técnicas que serão passadas, o técnico 

demonstrara práticas de implantação de olericultura básica, métodos de identificar 

problemas relacionados a pragas e doenças, técnicas de controles utilizando métodos 

agroecológicos através de caldas e inseticidas naturais, para que possam ter segurança 

alimentar e agregar valor aos produtos destinados a comercialização.  

 

d) Visita técnica de orientações para acesso a mercados visando comercialização via 

PAA, PNAE e Feiras. 

Caracterização da Atividade: Atividade de caráter individual, é de suma importância o 

conhecimento das políticas públicas e seu direito a utilização o (PAA) e (PNAE) são 

programas que auxiliam e determinam o direito do agricultor a comercializar os produtos 

melhorando sua renda familiar. 
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Metodologia: A atividade será realizada juntos aos grupos já organizados na comunidade 

por meio das instituições parceiras buscando inserir novos beneficiários a ser atendido por 

estas políticas públicas por meio de visitas individuais nas propriedades.  

 

e) visitas as famílias das comunidades Fortalecimento da produção agroecológica – 

importância do uso de caldas orgânicas e bi fertilizantes, compostagem orgânica, 

adubação verde e rotação de cultura. 

Caracterização da Atividade:  O incentivo a agroecologia deve ser essencial na atualidade 

de hoje visto que é uma forma de cultivar muito antiga porem esquecida pela sociedade 

modelo este que deve ser adotado por trazer inúmeros benefícios aos envolvidos como 

baixo custo na produção, melhora no meio ambiente, qualidade de vida e saúde. 

Metodologia: A atividade será realizada por meio de visitas as famílias das comunidades 

atendidas, mostrando a importância do uso de produtos agroecológicos (caldas, 

biofertilizantes, compostagem, adubação verde) para a redução de custos de produção e 

também para a melhorar a qualidade de vida das pessoas que ali vivem. 

 

f) Visita para análise técnica da propriedade visando o apoio a implantação da 

atividade de  piscicultura. 

Caracterização da Atividade: A piscicultura é uma atividade que vem ganhando mais 

adeptos no cenário comercial brasileiro e para sua implantação é necessário o cumprimento 

de várias normas técnicas e sua execução por ser uma atividade complexa necessita de 

assistência técnica e conhecimento prático, por isso esta atividade de caráter individual visa 

auxiliar na implantação e execução aos tanques de piscicultura local. 

Metodologia: A atividade será realizada na comunidade por meio de visitas as propriedade 

atendendo a família como um todo, por meio de análise técnica da propriedade será feito 

esclarecimento dúvidas sobre a implantação de acordo a lei vigente, tipo de solo, qualidade 

da agua, alimentação, espécies ideal pra região e manejo dos alevinos e tratos culturais dos 

tanques.   

 

g) visita para orientações e apoio técnico na atividade leiteira. 

Caracterização da Atividade: Um sistema de produção somente atingirá o seu potencial 

produtivo caso não existam limitações quanto aos fatores de produção, na produção de leite 

é necessário conhecimento em várias áreas como a silagem, manejo de pastagem 

higienização e manutenção da produção esta atividade de caráter individual potencializa e 

incentiva a produção de leite orientando aos agricultores/as no manejo de pastagem, 

correção de solos, controle de parasitas e higienização no momento da ordenha, 

alimentação alternativa para o período de seca. 

Metodologia: Será realizada nas comunidades atendidas através de visitas transmitindo 

informações técnica que busca o fortalecimento da cadeia produtiva do leite, ensinando 

técnicas que poderão melhorar a produção e agregar valor aos produtos.  
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h) Visita técnica visando o fortalecimento da produção agroecológica. 

Caracterização da atividade: O manejo ecológico dos recursos naturais, através de formas 

de ação social coletiva, com propostas de desenvolvimento participativo, desde as formas 

de produção até a circulação alternativa de seus produtos, estabelecendo relações entre 

produção e consumo capazes de encarar a crise ecológica e social. A agroecologia deve 

ser compreendida em uma dimensão integral onde as variáveis sociais ocupam um papel 

muito relevante. As relações estabelecidas entre os seres humanos e as instituições que as 

regulam constituem na peça chave dos sistemas agrários, que dependem do homem para 

sua manutenção, respeitando ainda os sistemas de conhecimento local e tradicional, onde 

reside o potencial endógeno que garante a dinamização da biodiversidade ecológica e 

sociocultural, portanto a agroecologia deve ser considerada um estilo de vida para os 

agricultores familiares, algo que poderá ser inserido e passado para gerações futuras é 

essencial esse entendimento por parte dos mesmos. 

Metodologia: Será realizado visita técnica na propriedade com o intuito de orientar 

incentivar e mostrar a  importância de produzir alimentos livres de agrotóxicos, tanto para o 

meio ambiente quanto para a saúde da família, envolvendo os agricultores para a utilização 

desta pratica que agrega valor ao produto reduz gastos na produção, e auxilia nos 

processos ambientais visto que um quintal produtivo melhora a qualidade do solo e suas 

interações ambientais trazendo inúmeros benefícios como a valorização da propriedade e a 

alimentação balanceada. 

 

i) Visita técnica para orientações sobre conservação e adequação ambiental, 

reaproveitamento de resíduos orgânicos e recuperação e manutenção das APP’s. 

Caracterização da atividade:  A conservação ambiental é um dos temas mais atuais e 
debatidos no mundo inteiro, mesmo que o homem não aceite é necessário um respeito a 
natureza e um cuidado com  a fauna e flora, pois o meio ambiente é de todos e deve ser 
cuidado para que haja continuidade e que as gerações futuras tenham o direito de usufruir 
esse bem que esta sendo agredido e deteriorado a cada ano, pensando na conservação e 
manutenção de rios e nascentes que novas tecnologias e leis são criadas para proteger e 
preservar o bem que é de todos, o reaproveitamento de resíduos orgânico é uma tecnologia 
que pode ser usada para auxiliar na produção de adubos e gases diminuindo assim o 
impacto ambiental e destinando um uso para esse lixo, esta atividade visa conscientizar e 
informar os agricultores sobre as questões ambientais legislação vigente. 

 Metodologia: Visitas individuais onde os técnicos poderão coletar dados e avaliar as 
questões ambientais e como os resíduos orgânicos está sendo tratado, dados estes que 
serão trabalhados em atividades coletiva socializando os assuntos de interesse da 
comunidade, otimizando o trabalho técnico. 

 

j) Visitas técnica de apoio ao eixo produtivo da apicultura: 

Caracterização da atividade: A apicultura uma das grandes opções para a agricultura 

familiar por proporcionar o aumento de renda, através da oportunidade de 
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aproveitamento da potencialidade natural do meio ambiente e de sua capacidade 

produtiva. 

Metodologia: Esta atividade será realizada individualmente nas propriedades, mapeando 

áreas propicias a esta atividade, transmitindo a família as técnicas de manejo, alimentação 

fora da florada, mostrar as vantagens da apicultura, como proceder a captura de enxames 

até a colheita do mel e mercado consumidor. 

 

l) Visitas técnica de apoio à fruticultura: 

Caracterização da atividade: O cultivo de plantas frutíferas apresenta aspectos sócio-
econômico importante para o país como: possibilita um grande rendimento por área, 
sendo uma ótima alternativa para pequenas propriedades rurais, utilização intensiva de 
mão-de-obra; contribui para a diminuição de importações. As frutas são de importância 
fundamental como complemento alimentar, sendo fontes de vitaminas e minerais 
portanto a atividade auxilia a produção incentiva a comercialização da mesma. 

Metodologia: Visitas nas unidade familiar de produção, orientando os beneficiários sobre 
correção e adubação orgânica de solos, espécies frutíferas adaptadas pra região, manejo 
fitossanitário, transformação e comercialização das frutas, gerando oportunidade de renda a 
família buscando o fortalecimento e manutenção dos jovens no campo. 

 

   

m) Visitas para orientações técnicas sobre plantas medicinais compreendendo os 

quintais produtivos. 

Caracterização da atividade: A utilização das plantas medicinais para tratamentos 

preventivos é uma cultura milenar que se tornou uma ciência a fitoterapia  e esta sendo 

cada vez mais utilizada na atualidade, no entanto é uma prática que  requer muito 

conhecimento técnico para cultivar as plantas e sua utilização vem do conhecimento 

empírico (passando de geração em geração), a fitoterapia em comunidades rurais é 

muitas vezes passada de pai para filho incentivar seu uso é algo que também garante  

a manutenção da cultura regional auxiliando a comunidade. Atividades individuais na 

unidade familiar de produção. 

Metodologia: Esta atividade terá o apoio técnico no processo de implantação de hortas de 

plantas e ervas medicinais, técnicas de cultivo, colheita, beneficiamento, armazenamento e 

comercialização.  

 

n) Visita técnica para orientações sobre as políticas públicas para a mulher rural: 

Caracterização da atividade: Esta atividade consiste em visitas nas unidades familiar 

de produção para facilitar o diálogo com a mulher rural expondo as elas a importância 

de estrar inseridas neste cenário que nos dias atuais são inúmeras as políticas públicas 
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voltadas a este público, que se encontra em fase de desenvolvimento tendo suas 

problemáticas na execução, mas isto já é visto como uma grande conquista pelas 

mulheres que estão sempre em movimento sócias buscando melhorias e uma atenção 

em especial, visto que a mulher hoje estar a frente de muitos lares desempenhando a 

função de administradora, Mãe, filha, esposa entre outras.  

Metodologia: Será realizada a visita técnica a propriedade com o intuito de levar 

informações técnicas sobre as políticas públicas voltadas a mulheres rurais orientando às 

agricultoras a importância da sua participação na produção, acesso ao crédito rural, 

programas de comercialização, aposentadoria rural entre outras. 

 

o) visita técnica para orientações sobre manejo sustentável de sistemas 

agroflorestais - SAF’s, de quintais produtivos visando as boas práticas para os tratos 

culturais, condução, colheita. 

Caracterização da atividade: O manejo de sistemas agroflorestais é uma técnica    que 

pode ser usada para recuperar ecossistemas, manter e aumentar a produtividade. 

Atividade que vem despertando a curiosidade dos pesquisadores pela fonte de renda, 

técnicas de manejo, enriquecimento da biodiversidade uso dos diferentes extratos. 

Metodologia: Através de visitas individuais levar às agricultoras as técnicas de manejo, 

tratos culturais, escolha das espécies, arranjo espacial, arranjo temporal, manejo do solo, 

manejo de animais, colheitas, beneficiamento, armazenamento e comercialização das 

matéria primas e dos produtos oriundo dos sistemas agroflorestais. 

 

 

p) Visita técnica para orientações sobre comercialização, consolidação dos projetos 

do PAA, PNAE, feiras. 

Caracterização da atividade: Atividades individuais nas unidades de produção familiar 

buscando a socialização dos conhecimentos e experiências vivenciada pelos 

agricultores, o Programa de Aquisição de Alimentos é uma política pública que serve 

como instrumento de estruturação do desenvolvimento da agricultura familiar, 

considerado umas das principais ações no programa fome zero, ao garantir a compra 

da produção familiar, possibilita-se maior estabilidade à atividade agrícola e garante-se 

ocupação e renda ao produtor em seu próprio local, com o que se incentiva a 

permanência e a inclusão social no campo.  

Metodologia: As atividades individuais será realizada através de visitas nas unidade 

familiar de produção, com o intuito de esclarecer aos beneficiários a importância da 

participação nos programas de comercialização de alimentos, orientando-os a aprimorar a 

produção existente na unidade produtiva. 

 

q) Visita técnica para orientações e implantação de Tecnologias sócias adaptadas. 
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Caracterização da Atividade: O biodigestor é uma tecnologia simples e de baixo custo para 

tratar dejetos orgânicos, incluindo esgoto. Como subproduto do metabolismo, há a produção 

dos diversos gases que compõem o biogás, principalmente metano, o biofertilizante pode ser 

destinado a adubação de plantas. A carneira hidráulica é uma tecnologia que utiliza a força da 

gravidade para obter pressão suficiente para elevar uma quantidade de água a um reservatório 

a uma determinada altura sem a necessidade de combustível fóssil ou uso de eletricidade 

(bombear água de um nível mais baixo para um nível mais alto). O apoio e implantação desta 

tecnologia tem a vantagem de tratar grande parte dos dejetos, e ainda utilizar o gás e obter 

água para que se possam implantar sistemas de irrigação na propriedade por meio da 

instalação da carneira hidráulica.  

Metodologia: O biodigestor e a carneira hidráulica será implantado com parceria entre os 

agricultores e o CTA, por meio de visitas nas unidade familiar de produção, o técnico 

demonstrara em prática o processo de implantação, técnicas de execução, manutenção e 

utilização e os beneficiários contará com o apoio técnico rotineiro por meio de visitas 

técnicas.  

r) Visita técnica para orientações quanto a regularização sanitária e certificação 

orgânica.  

Caracterização da atividade: O mercado consumidor de produtor oriundos de origem 

animal e vegetal hoje esta mais exigente, para a comercialização é necessário o 

cumprimento de várias normas técnicas que são exigidas para garantir a qualidade e 

sanidade do produto, com essa mudanças que são exigidas muitos agricultores são 

leigos quanto a legislação vigente, esta atividade visa orienta-los quanto ao 

cumprimento e regularização das mesmas.  

Metodologia: Por meio de visitas técnicas, essa atividade proporcionara aos 

beneficiários(as) o conhecimento sobre a Legislação da Vigilância Sanitária e Certificação 

Orgânica, quanto ao processo de instalação, higienização do local e pessoal, técnicas de 

armazenamentos, para que possam começar suas atividades de maneira correta, sem 

causar problemas futuros na hora de comercializar a produção. 

 

 

s) Visita técnica para orientações sobre adubação orgânica, uso de leguminosas para 

cobertura verde, plantio direto, rotação de culturas e uso de compostagem orgânica e 

biofertilizantes. 

Caracterização da atividade: A adubação verde consiste em incorporar ao solo matéria 

verde que por meio da decomposição proporciona o enriquecimento do solo, e as 

plantas leguminosas tem a função fixação de nitrogênio da atmosfera ao solo por meio 

das micorrizas, e a rotação de cultura é uma técnica que auxilia na manutenção, e 

conservação do estado físico e químico do solo.  

Metodologia: Essa atividade é de caráter individual, que por meio de visitas técnicas o 

técnico orientara aos agricultores(as) técnicas de adubação verde, rotação de cultura e 

outras maneiras que possam melhorar a qualidade do solo e diminuir custos com adubação 

química. 
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t) Visita técnica para orientações sobre Irrigação, planejamento de projetos hídricos, 

adaptação de tecnologias de captação. 

Caracterização da atividade: É uma atividade individual, a água é um dos fatores 

físicos mais influentes nas condições de vida no meio rural, principalmente para a 

produção mesmo não sendo rara é encontrada em quantidade limitada e seu uso deve 

ser otimizado. No meio rural, colocar água a disposição, em volume suficiente para a 

produção ainda hoje é um desafio. A irrigação é uma tecnologia alternativa que visa 

suprir a deficiência hídrica em algumas áreas produtivas, otimizando a produção 

facilitando a vida no campo.    

Metodologia: Por meio de visitas individuais nas unidades familiares de produção, a equipe 

técnica levantara dados das unidades sobre o processo de implantação de sistemas de 

irrigação, modelo adequada para cada tipo de produção de acordo a disponibilidade de 

água na propriedade. 
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3 - Quadro de atividades: 

O seguinte quadro demonstrativo das atividades a serem realizadas apresenta o local onde esta prevista a realização das atividades, indica 

qual atividade será realizada, a quantidade, o período no qual a atividade esta previsto a ocorrer e assegurar seus indicadores físicos de 

realização. 

 

Atividade de construção do conhecimento (Julho de 2015 a Julho de 2017). 

 

Local Atividade Quant Duração Cronograma 
(período) 

Indicadores 

1 

Terra Nova do 
Norte, Sinop, 
Nova Ubiratã 

Curso Apoio a 
Comercialização e 
acesso a mercados 
locais, feiras e 
institucionais (jovens 
e mulheres) 

3 
08 
horas 

De 01 a 31 
de Julho 
2015  

Lista de presença 
da atividade 

2 

Marcelândia, 
Nova Canaã do 
Norte 

Curso Apoio a 
Comercialização e 
acesso a mercados 
locais, feiras e 
institucionais 

3 
08 
horas 

De 01 a 31 
de julho 
2015 

 

Lista de presença 
da atividade 

3 

Feliz Natal 

Curso Apoio a 
Tecnologias 
Sustentáveis 
(instalação de 
biodigestor) 

1 
08 
horas 

De 01 a 31 
de julho 
2015 

Lista de presença 
da atividade 

4  Visita: Associativismo 100 03 De 01 a 31 Lista de presença 
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Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

e cooperativismo 
(participação social e 
questões de gênero e 
sócio economia 
solidaria) (jovens e 
mulheres) 

horas de julho 
2015 

da atividade 

5 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visitas as famílias das 
comunidades 
Fortalecimento da 
produção 
agroecológica – 
importância do uso 
de caldas orgânicas e 
biofertilizantes, 
compostagem 
orgânica, adubação 
verde e rotação de 
cultura. 

161 
03 
horas 

De 01 de 
julho a 31 
de julho 
2015 

Lista de presença 
da atividade 

6 Peixoto de 
Azevedo 

Oficina de 
Agroextrativismo 
Coleta e 
Armazenamento de 

1 
08 
horas 

De 01 a 31 
de agosto 
2015   

Lista de presença 
da atividade 
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Sementes Crioulas e 
Nativas  (jovens e 
mulheres) 

7 

Nova Monte 
Verde 

Curso de Culinária 
Para o grupo de 
Mulheres 
(processamento de 
vegetais, conservas e 
compotas). (jovens e 
mulheres) 

2 
08 
horas 

De 01 a 31 
de agosto 
2015 

Lista de presença 
da atividade 

8 

Nova Santa 
Helena 

Oficina de 
Agroextrativismo 
Coleta e 
Armazenamento de 
Sementes Crioulas e 
Nativas   

1 
08 
horas 

De 01 a 31 
de agosto 
2015 

Lista de presença 
da atividade 

9 

Peixoto de 
Azevedo, 
Marcelândia, 
Nova santa 
Helena e Terra 
Nova do Norte e 
Nova Monte 
verde 

 

Curso de 
Agroecologia – 
produção de caldas e 
biofertilizantes 
(jovens e mulheres) 

 

5 
16 
horas 

De 01 a 31 
de agosto 
2015 

Lista de presença 
da atividade 

10 Lucas do Rio 
verde e Nova 

Curso Apoio a 
Comercialização e 
acesso a mercados 

2 
16 
horas 

De 01 a 32 
de agosto 

Lista de presença 
da atividade 
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Canaã do Norte locais, feiras e 
institucionais 

2015 

11 

 Nova Ubiratã e 
Feliz Natal, 
Sinop, 
Marcelândia, 
Nova Monte 
verde 

Curso de 
Agroecologia – 
produção de caldas e 
biofertilizantes 

 

4 
16 
horas 

De 01 a 31 
de agosto 
2015 

 

Lista de presença 
da atividade 

12  

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visitas técnicas sobre 
implantação 
Sistemas 
Agroflorestais e 
melhoramento dos 
quintais produtivos 
(jovens e mulheres) 

100 

03 
horas 

 

De 01 a 31 
de agosto 
2015 

Lista de presença 
da atividade 

13  

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 

Visita para análise 
técnica da 
propriedade visando 
o apoio a 
implantação da 
atividade de 

161 

03 
horas 

 

De 01 a 31 
de agosto 
2015 

Lista de presença 
da atividade 
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Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

piscicultura. 

14 

Peixoto de 
Azevedo 

Oficina de 
Agroextrativismo 
Coleta e 
Armazenamento de 
Sementes Crioulas e 
Nativas   

1 
08 
horas 

De 01 a 30 
de 
setembro 
2015  

Lista de presença 
da atividade 

15 

Nova Santa 
Helena 

Oficina sobre 
Implantação da horta 
comunitária 

1 
16 
horas 

De 01 a 30 
de 
setembro 
2015  

Lista de presença 
da atividade 

16 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 

Curso de Viveirista – 
técnicas de 
produção de mudas, 
enxertia, condução 
de viveiro, podas e 
transplantio de 
mudas. 

 

2 
16 
horas 

De 01 a 30 
de 
setembro 
2015 

Lista de presença 
da atividade 
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Norte e Nova 
Monte Verde 

17 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visita técnica sobre 
Olericultura básica – 
tratos culturais, 
identificação de 
pragas e doenças e 
produção de caldas 
orgânicas (jovens e 
mulheres) 

100 

03 
horas 

 

De 01 a 30 
de 
setembro 
2015 

Lista de presença 
da atividade 

18 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 

Visita para 
orientações e apoio 
técnico na atividade 
leiteira 

162 

03 
horas 

 

De 01 a 30 
de 
setembro 
2015 

Lista de presença 
da atividade 
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Monte Verde 

19 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Intercambio de apoio 
a produção leiteira: 
Visitação numa 
propriedade que 
tenha técnicas de 
pastejo rotacionado. 

10 

 

16 
horas  

De 01 de 
outubro a  
31 de 
outubro 

Lista de presença 
da atividade 

20 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visita técnica de 
orientações para 
acesso a mercados 
visando 
comercialização via 
PAA, PNAE e Feiras 
(jovens e mulheres) 

100 

03 
horas 

 

De 01 de 
outubro a  
31 de 
outubro 
2015 

Lista de presença 
da atividade 
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21 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Curso de manejo e 
legislação para apoio 
ao eixo produtivo da 
piscicultura 

10 
16 
horas 

De 01 a 30 
de 
novembro 

Lista de presença 
da atividade 

22 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visita técnica de 
orientações para 
acesso a mercados 
visando 
comercialização via 
PAA, PNAE e Feiras 

168 

03 
horas 

 

De 01 a 30 
de 
novembro 

Lista de presença 
da atividade 

23 Apoio com 
orientações para a 

10 16 
De 01 a 31 
de 

Lista de presença 
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Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

produção de aves – 
manejo, legislação, 
abate e 
comercialização. 
(Jovens e mulheres) 

horas dezembro 
2015 

 

da atividade 

24 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visita técnica visando 
o fortalecimento da 
produção 
agroecológica 

473 
02 
horas 

De 01 a 31 
de janeiro 
de 2016. 

Lista de presença 
da atividade 

25 

Nova Ubiratã, 
Sinop, Nova 

Cursos de fabricação 
biojóias visando o 
apoio ao 
agroextrativismo/ 

6 
16 
horas 

De 01 a 28 
de fevereiro 
2016 

Lista de presença 
da atividade 
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Santa Helena, 
Marcelândia, 
Peixoto de 
Azevedo e Nova 
Canaã do Norte. 

artesanatos, usando 
cipó e sementes 
nativas. (Jovens e 
mulheres) 

26 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visitas técnica de 
apoio à fruticultura 

223 
02 
horas 

De 01 a 31 
de março 
2016 

Lista de presença 
da atividade 

27 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 

Visitas para 
orientações técnicas 
sobre plantas 
medicinais 
compreendendo os 
quintais produtivos 
(Jovens e mulheres) 

250 
02 
horas 

De 01 a 31 
de março 
2016 

Lista de presença 
da atividade 
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Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

28 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visitas técnica de 
apoio à fruticultura 
(Jovens e mulheres) 

215 
02 
horas 

De 01 a 30 
de abril de 
2016 

Lista de presença 
da atividade 

29 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 

Cursos de 
aproveitamento de 
frutas, fabricação de 
doces e geleias 
Agroindustrialização 
(Jovens e mulheres) 

10 
16 
horas 

De 01 a 31 
de maio 
2016 

Lista de presença 
da atividade 
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Monte Verde 

30 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visita técnica para 
orientações sobre 
conservação e 
adequação 
ambiental, 
reaproveitamento de 
resíduos orgânicos e 
recuperação e 
manutenção das 
APP’s. 

500 
02 
horas 

De 01 a 30 
de junho 
2016 

 

Lista de presença 
da atividade 

31 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visita técnica para 
orientações sobre 
manejo sustentável 
de sistemas 
agroflorestais - SAF’s, 
de quintais 
produtivos visando 
as boas práticas para 
os tratos culturais, 
condução, colheita 
(Jovens e mulheres) 

250 
02 
horas 

De 01 a 30 
de julho de 
2016 

Lista de presença 
da atividade 
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32 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visita técnica para 
orientações quanto a 
regularização 
sanitária e 
certificação orgânica 

250 
02 
horas 

De 01 a 31 
de julho 
2016  

Lista de presença 
da atividade 

33 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visita técnica para 
orientações sobre as 
políticas públicas 
para a mulher rural 
(Jovens e mulheres) 

250 
02 
horas 

De 01 a 31 
de agosto 
2016 

Lista de presença 
da atividade 

34 Curso de 
alimentação 

10 16 
De 01 a 30 
de 

Lista de presença 



34 

 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

alternativa para 
bovinos – produção 
de forrageiras e 
silagem 

horas setembro 
2016 

 

da atividade 

35 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visita técnica para 
orientações sobre 
comercialização, 
consolidação dos 
projetos do PAA, 
PNAE, feiras 

250 
02 
horas 

De 01 a 31 
de outubro 
2016 

Lista de presença 
da atividade 

36 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 

Visita técnica para 
orientações sobre 
comercialização, 
consolidação dos 

250 
02 
horas 

De 01 a 30 
de 
novembro 

Lista de presença 
da atividade 
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Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

projetos do PAA, 
PNAE, feiras. (Jovens 
e mulheres) 

 

2016  

37 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visita técnica para 
orientações sobre 
Irrigação, 
planejamento de 
projetos hídricos, 
adaptação de 
tecnologias de 
captação 

241 
02 
horas 

De 01 a 31 
de 
dezembro 
de 2016 

 

Lista de presença 
da atividade 

38 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 

Visita técnica para 
orientações e 
implantação de 
Tecnologias sociais e 
adaptadas. (Jovens e 

250 
02 
horas 

De 01 a 31 
de janeiro 
de 2017 

Lista de presença 
da atividade 
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Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

mulheres) 

39 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visita técnica para 
orientações e 
implantação de 
Tecnologias sociais e 
adaptadas. 

250 
02 
horas 

De 01 a 31 
de julho de 
2017 

 

Lista de presença 
da atividade 

40 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 

Visitas técnica de 
apoio ao eixo 
produtivo da 
apicultura 

500 
02 
horas 

De 01 a 28 
de fevereiro 
de 2017 

 

Lista de presença 
da atividade 



37 

 

Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

41 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 
Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

Visita técnica para 
orientações quanto a 
regularização 
sanitária e 
certificação orgânica 

500 
02 
horas 

De 01 de 
março a 30 
de abril de 
2017 

 

Lista de presença 
da atividade 

42 

Lucas do Rio 
Verde, Nova 
Ubiratã, Feliz 
Natal, Sinop, 
Nova Santa 
Helena, 
Marcelândia, 
Terra Nova do 

Visita técnica para 
orientações sobre 
adubação orgânica, 
uso de leguminosas 
para cobertura 
verde, plantio direto, 
rotação de culturas e 
uso de compostagem 
orgânica e 

500 
02 
horas 

De 01 de 
maio a 30 
de junho de 
2017 

Lista de presença 
da atividade 
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Norte, Peixoto 
de Azevedo, 
Nova Canaã do 
Norte e Nova 
Monte Verde 

biofertilizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro de Execução física – Planejamento inicial, lote 25. 

Nº ATIVIDADES VARIÁVEIS TOTAL 

12 13 14 15 16 17  

1 Curso Apoio a Comercialização e acesso a mercados locais, feiras e 
institucionais) (jovens e mulheres) 

      3 

2 Curso Apoio a Comercialização e acesso a mercados locais, feiras e 
institucionais 

      3 
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3 Curso Apoio a Tecnologias Sustentáveis (instalação de biodigestor)       1 

4 Visita: Associativismo e cooperativismo (participação social e questões de 
gênero e sócio economia solidaria) (jovens e mulheres) 

      100 

5 Visitas as famílias das comunidades Fortalecimento da produção 
agroecológica – importância do uso de caldas orgânicas e bi fertilizantes, 
compostagem orgânica, adubação verde e rotação de cultura. 

      161 

6 Oficina de Agroextrativismo Coleta e Armazenamento de Sementes 
Crioulas e Nativas (jovens e mulheres) 

      1 

7 Curso de Culinária Para o grupo de Mulheres (processamento de vegetais, 
conservas e compotas). (jovens e mulheres) 

      2 

8 Oficina de Agroextrativismo Coleta e Armazenamento de Sementes 
Crioulas e Nativas   

      1 

9 Curso de Agroecologia – produção de caldas e biofertilizantes (jovens e 
mulheres) 

      5 

10 Curso Apoio a Comercialização e acesso a mercados locais, feiras e 
institucionais 

      2 

11 Curso de Agroecologia – produção de caldas e biofertilizantes       4 

12 Visitas técnicas sobre implantação Sistemas Agroflorestais e melhoramento 
dos quintais produtivos. (jovens e mulheres) 

      100 

13 Visita para análise técnica da propriedade visando o apoio a implantação 
da atividade de piscicultura. 

      161 

14 Oficina de Agroextrativismo Coleta e Armazenamento de Sementes 
Crioulas e Nativas   

      1 

15 Oficina sobre Implantação da horta comunitária       1 
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16 Curso de Viveirista – técnicas de produção de mudas, enxertia, condução 
de viveiro, podas e transplantio de mudas. 

      2 

17 Visita técnica sobre Olericultura básica – tratos culturais, identificação de 
pragas e doenças e produção de caldas orgânicas. 

      100 

18 Visita para orientações e apoio técnico na atividade leiteira       162 

19 Visita para orientações e apoio técnico na atividade leiteira       10 

20 Visita técnica de orientações para acesso a mercados visando 
comercialização via PAA, PNAE e Feiras 

      100 

21 Curso de manejo e legislação para apoio ao eixo produtivo da piscicultura       10 

22 Visita técnica de orientações para acesso a mercados visando 
comercialização via PAA, PNAE e Feiras 

      168 

23 Apoio com orientações para a produção de aves – manejo, legislação, 
abate e comercialização. 

      10 

 
 
 
 
 
Quadro de Execução física – Planejamento inicial, lote 25. 

 

Nº ATIVIDADES VARIÁVEIS MESES TOTAL 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

24 Visita técnica visando o fortalecimento da produção agroecológica             473 

25 Cursos de fabricação biojóias visando o apoio ao agroextrativismo/ 
artesanatos, usando cipó e sementes nativas. 

            6 
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26 Visitas técnica de apoio à fruticultura             223 

27 Visitas para orientações técnicas sobre plantas medicinais 
compreendendo os quintais produtivos (Jovens e mulheres) 

            250 

28 Visitas técnica de apoio à fruticultura (Jovens e mulheres)             215 

29 Cursos de aproveitamento de frutas, fabricação de doces e geleias 
Agroindustrialização (Jovens e mulheres) 

            10 

30 Visita técnica para orientações sobre conservação e adequação 
ambiental, reaproveitamento de resíduos orgânicos e recuperação e 
manutenção das APP’s. 

            500 

31 Visita técnica para orientações sobre manejo sustentável de 
sistemas agroflorestais - SAF’s, de quintais produtivos visando as 
boas práticas para os tratos culturais, condução, colheita (Jovens e 
mulheres) 

            250 

32 Visita técnica para orientações quanto a regularização sanitária e 
certificação orgânica 

            250 

33 Visita técnica para orientações sobre as políticas públicas para a 
mulher rural (Jovens e mulheres) 

            250 

34 Curso de alimentação alternativa para bovinos – produção de 
forrageiras e silagem 

            10 

35 Visita técnica para orientações sobre comercialização, consolidação 
dos projetos do PAA, PNAE, feiras 

            250 

36 Visita técnica para orientações sobre comercialização, consolidação 
dos projetos do PAA, PNAE, feiras. (Jovens e mulheres) 

 

            250 
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37 Visita técnica para orientações sobre Irrigação, planejamento de 
projetos hídricos, adaptação de tecnologias de captação 

            241 

 
 
Quadro de Execução física – Planejamento inicial, lote 25. 

Nº ATIVIDADES VARIÁVEIS TOTAL 

30 31 32 33 34 35       

38 Visita técnica para orientações e implantação de Tecnologias sociais 
e adaptadas. (Jovens e mulheres) 

           250 

39 Visita técnica para orientações e implantação de Tecnologias sociais 
e adaptadas. 

           250 

40 Visitas técnica de apoio ao eixo produtivo da apicultura            500 

41 Visita técnica para orientações quanto a regularização sanitária e 
certificação orgânica 

           500 

42 Visita técnica para orientações sobre adubação orgânica, uso de 
leguminosas para cobertura verde, plantio direto, rotação de 
culturas e uso de compostagem orgânica e biofertilizantes. 

           500 

 

Quadro de Execução cronograma  financeiro – Planejamento inicial, lote 25. 

 

Nº ATIVIDADES VARIÁVEIS MESES TOTAL 

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16  

1 Curso Apoio a Comercialização e acesso a 
mercados locais, feiras e institucionais) (jovens 
e mulheres) 

      8.329,20      8.329,20 



43 

 

2 Curso Apoio a Comercialização e acesso a mercados 
locais, feiras e institucionais 

      8.329,20      8.329,20 

3 Curso Apoio a Tecnologias Sustentáveis (instalação 
de biodigestor) 

      2.776,40      2.776,4 

4 Visita: Associativismo e cooperativismo 
(participação social e questões de gênero e sócio 
economia solidaria) (jovens e mulheres) 

      30.372,00      30.372,00 

5 Visitas as famílias das comunidades Fortalecimento 
da produção agroecológica – importância do uso de 
caldas orgânicas e bi fertilizantes, compostagem 
orgânica, adubação verde e rotação de cultura. 

      48.898,92      48.898,92 

TOTAL       98.705,72      98.705,72 

 

 

 

 

 
 
Quadro de Execução cronograma  financeiro – Planejamento inicial, lote 25. 

Nº ATIVIDADES VARIÁVEIS TOTAL 

12 13 14 15 16 TOTAL 

6 Oficina de Agroextrativismo Coleta e Armazenamento de Sementes Crioulas e Nativas 
(jovens e mulheres) 

2.776,40     2.776,40 

7 Curso de Culinária Para o grupo de Mulheres (processamento de vegetais, conservas e 5.552,80     5.552,80 
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compotas). (jovens e mulheres) 

8 Oficina de Agroextrativismo Coleta e Armazenamento de Sementes Crioulas e Nativas   2.776,40     2.776,40 

9 Curso de Agroecologia – produção de caldas e biofertilizantes (jovens e mulheres) 27.764,00     27.764,00 

10 Curso Apoio a Comercialização e acesso a mercados locais, feiras e institucionais 11.105,60     11.105,60 

11 Curso de Agroecologia – produção de caldas e biofertilizantes 22.211,20     22.211,20 

12 Visitas técnicas sobre implantação Sistemas Agroflorestais e melhoramento dos quintais 
produtivos. (jovens e mulheres) 

30.372,00     30.372,00 

13 Visita para análise técnica da propriedade visando o apoio a implantação da atividade de 
piscicultura. 

48.898,92     48.898,92 

TOTAL 151.457,32     151.457,32 

 
 

 

 

 

 

 

Quadro de Execução cronograma  financeiro – Planejamento inicial, lote 25. 

Nº ATIVIDADES VARIÁVEIS TOTAL 

13 14 15 16 TOTAL 

14 Oficina de Agroextrativismo Coleta e Armazenamento de Sementes Crioulas e Nativas   2.776,40    2.776,40 

15 Oficina sobre Implantação da horta comunitária 5.552,80    5.552,80 
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16 Curso de Viveirista – técnicas de produção de mudas, enxertia, condução de viveiro, podas 
e transplantio de mudas. 

11.105,60    11.105,60 

17 Visita técnica sobre Olericultura básica – tratos culturais, identificação de pragas e doenças 
e produção de caldas orgânicas. 

30.372,00    30.372,00 

18 Visita para orientações e apoio técnico na atividade leiteira 49.202,64    49.202,64 

19 Intercambio de apoio a produção leiteira: Visitação numa propriedade que tenha técnicas 
de pastejo rotacionado. 

 55.528,00   55.528,00 

20 Visita técnica de orientações para acesso a mercados visando comercialização via PAA, 
PNAE e Feiras 

 30.372,00   30.372,00 

TOTAL 99.009,44 85.900,00   184.909,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro de Execução cronograma  financeiro – Planejamento inicial, lote 25. 

Nº ATIVIDADES VARIÁVEIS TOTAL 

15 16 17 18 19 20 TOTAL 

21 Curso de manejo e legislação para apoio ao 
eixo produtivo da piscicultura 

55.528,00      55.528,00 
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22 Visita técnica de orientações para acesso a 
mercados visando comercialização via PAA, 
PNAE e Feiras 

51.024,96      51.024,96 

23 Apoio com orientações para a produção de 
aves – manejo, legislação, abate e 
comercialização. 

 55.528,00     55.528,00 

24 Visita técnica visando o fortalecimento da 
produção agroecológica 

  95.773,04    95.773,04 

25 Cursos de fabricação biojóias visando o apoio 
ao agroextrativismo/ artesanatos, usando cipó 
e sementes nativas. 

   33.316,80   33.316,80 

26 Visitas técnica de apoio à fruticultura     45.153,04  45.153,04 

27 Visitas para orientações técnicas sobre plantas 
medicinais compreendendo os quintais 
produtivos (Jovens e mulheres) 

    50.620,00  50.620,00 

28 Visitas técnica de apoio à fruticultura (Jovens e 
mulheres) 

     43.533,20 43.533,20 

TOTAL 106.552,96 55.528,00 95.773,04 33.316,80 95.773,04 43.533,20 430.274,56 

 

 

Quadro de Execução cronograma  financeiro – Planejamento inicial, lote 25. 

Nº ATIVIDADES VARIÁVEIS TOTAL 

21 22 23 24 25 26 TOTAL 

29 Cursos de aproveitamento de frutas, fabricação de 
doces e geleias Agroindustrialização (Jovens e 

55.528,00      55.528,00 
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mulheres) 

30 Visita técnica para orientações sobre conservação e 
adequação ambiental, reaproveitamento de resíduos 
orgânicos e recuperação e manutenção das APP’s. 

 101.240,00     101.240,00 

31 Visita técnica para orientações sobre manejo 
sustentável de sistemas agroflorestais - SAF’s, de 
quintais produtivos visando as boas práticas para os 
tratos culturais, condução, colheita (Jovens e 
mulheres) 

  50.620,00    50.620,00 

32 Visita técnica para orientações quanto a regularização 
sanitária e certificação orgânica 

  50.620,00    50.620,00 

33 Visita técnica para orientações sobre as políticas 
públicas para a mulher rural (Jovens e mulheres) 

   50.620,00   50.620,00 

34 Curso de alimentação alternativa para bovinos – 
produção de forrageiras e silagem 

    55.528,00  55.528,00 

35 Visita técnica para orientações sobre comercialização, 
consolidação dos projetos do PAA, PNAE, feiras 

     50.620,00 50.620,00 

TOTAL 55.528,00 101.240,00 101.240,00 50.620,00 55.528,00 50.620,00 414.776,00 

 

 

Quadro de Execução cronograma  financeiro – Planejamento inicial, lote 25. 

Nº ATIVIDADES VARIÁVEIS TOTAL 

27 28 29 30 TOTAL 

36 Visita técnica para orientações sobre 
comercialização, consolidação dos 

50.620,00    50.620,00 
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projetos do PAA, PNAE, feiras. (Jovens e 
mulheres) 

 

37 Visita técnica para orientações sobre 
Irrigação, planejamento de projetos 
hídricos, adaptação de tecnologias de 
captação 

 48.797,68   48.797,68 

38 Visita técnica para orientações e 
implantação de Tecnologias sociais e 
adaptadas. (Jovens e mulheres) 

  50.620,00  50.620,00 

39 Visita técnica para orientações e 
implantação de Tecnologias sociais e 
adaptadas. 

  50.620,00  50.620,00 

40 Visitas técnica de apoio ao eixo 
produtivo da apicultura 

   101.240,00 101.240,00 

TOTAL 50.620,00 48.797,68 101.240,00 101.240,00 301.897,68 

 
 
 

 

 

 

 

 

Quadro de Execução cronograma  financeiro – Planejamento inicial, lote 25. 
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Nº ATIVIDADES VARIÁVEIS TOTAL 

31 32 33 34 35 TOTAL 

41 Visita técnica para orientações quanto a 
regularização sanitária e certificação 
orgânica 

50.620,00 50.620,00    101.240,00 

42 Visita técnica para orientações sobre 
adubação orgânica, uso de leguminosas 
para cobertura verde, plantio direto, 
rotação de culturas e uso de compostagem 
orgânica e biofertilizantes. 

  50.620,00 50.620,00  101.240,00 

TOTAL 50.620,00 50.620,00 50.620,00 50.620,00 50.620,00 202.480,00 

 
Obs. De acordo com os recursos disponíveis e o cronograma de atividades proposto houve uma sobra de 

R$ 138,43 nesse sentido o CTA estará realizando uma visita de 02 (DUAS) horas técnicas a mais para 

fecharmos o valor. O excedente deste valor (R$ 64,05) fica por conta da instituição. Desse modo o valor 

proposto para as atividades será executado por completo, ultrapassando os RS 64,05 do valor total proposto 

para as atividades de construção.  

 

 

6 Resumo. 

O presente planejamento retrata da forma mais fiel possível o debate estabelecido com os beneficiários do projeto de ATER o qual estamos 

desenvolvendo. Mesmo diante das dificuldades enfrentadas como por exemplo: as condições péssimas das estradas nesse período chuvoso, 

muitas das vezes a falta de animação por partes dos AF em voltar a acreditar na possibilidade de um trabalho diferenciado em relação a 
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ATER, as dificuldades orçamentárias enfrentadas (aguardo na aprovação orçamentária) entre outras,  ao logo desse período construímos uma 

reanimação dos beneficiários para o fortalecimento da  AF e da produção agroecológica. 

Como já informado, as atividades coletivas de diagnósticos, os seminários de planejamento e até mesmo as caracterizações realizadas e as 

reuniões iniciais com as famílias foram fundamentais para suscitar as atividades aqui estabelecidas e planejadas. Vale ressaltar que 

certamente no segundo ano os beneficiários terão ainda mais facilidades para contribuírem no processo de avaliação de replanejamento. 

Certamente no segundo ano o projeto dará conta de mostrar resultados mis concretos e estes resultados servirão para reorganizar o 

planejamento. 

O presente documento tão logo seja aprovado pelo MDA/SAF será transformado e reorganizado em um documento simplificado e distribuído 

junto aos beneficiários para que estes possam compreender o que temos a fazer, quais as metas aqui estabelecidas e assim poderem 

acompanhar, monitorar e contribuir para sua execução. 

Metodologicamente o CTA continuará atuando num processo de intervenção coletiva e individual junto as famílias de modo a provocar o 

debate sobre a agroecologia, fortalecer a produção agroecológica assegurando em primeira mão a melhoria na segurança alimentar das 

famílias e das comunidades, gerar renda a estas famílias e consciências para o desenvolvimento sustentável. 

   

 

 

   

 

 

 

 

Pontes e Lacerda, Maio de 2015. 
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Saguio Moreira Santos. 
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