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RESUMO

Este projeto tem como objetivo executar ações educativas teóricas e práticas que visem contribuir para o desenvolvimento sustentável da Associação dos Agricultores Familiares

do Pontal, melhorando assim, o processo de produção de matérias-primas e o processamento de alimentos. Realizar capacitação para aprimoramento das técnicas de produção

vegetal visando melhor qualidade no trabalho e no produto final, e com isso o aumento da renda e qualidade de vida dos assentados. Este trabalho está sendo desenvolvido na

Associação dos Agricultores Familiares do Pontal ITUIUTABA-MG. para o desenvolvimento do projeto está sendo utilizadas duas formas de atuação: visitas técnicas periódicas;

realização de treinamento com uso de material didático. As visitas técnicas são realizadas duas vezes por mês, em cada visita são realizadas orientações de preparo de solo,

adubação, controle de pragas, colheita, manipulação, higienização da matéria prima ate o produto final, em todas as visitas e administrado um treinamento teórico e um pratico

dentro da realidade e condições econômicas dos assentados. Sachs (2003, 2008) tem destacado a contribuição da agricultura familiar ao desenvolvimento sustentável, não só

pelos serviços ambientais por ela prestados, mas principalmente, por se tratar no Brasil de uma parcela significativa da população que direta ou indiretamente depende desta

atividade sócio produtiva. Utilizamos materiais didáticos como (folders, cartilhas e panfletos) de acordo com o assunto abordado nos treinamentos. As avaliações são realizadas

pela presença e participação efetiva em uma relação dialógica dos associados em cada visita. Das 09 famílias convidadas para o projeto, somente 05 estão participando,

observando que as famílias presentes tiveram efetiva participação e aplicação direta das orientações das Boas Práticas de Higiene e Manipulação dos Alimentos. SACHS, Ignacy.

Desenvolvimento: includente, sustentável sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. 
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