
    

Aprendendo Aprendendo 
a conviver a conviver 
com Semi-com Semi-

áridoárido   



    

                A idéia do A idéia do 
ProjetoProjeto   



    

Objetivo geralObjetivo geral

 Fazer com que todas as famílias, passem a Fazer com que todas as famílias, passem a 
praticar  as técnicas  desenvolvidas e aprenda praticar  as técnicas  desenvolvidas e aprenda 
principalmente a conviver com o Semi-árido.principalmente a conviver com o Semi-árido.

 Garantir uma alta sustentabilidade e um novo Garantir uma alta sustentabilidade e um novo 
olhar para a realidade local.olhar para a realidade local.

 Aprender  conviver com as irregularidades Aprender  conviver com as irregularidades 
 Aplicarmos nossos conhecimentos técnicos e Aplicarmos nossos conhecimentos técnicos e 

extensionistas para a comunidade, e trazer extensionistas para a comunidade, e trazer 
todas as experiência para a realidade. todas as experiência para a realidade. 



    

Objetivo específicos Objetivo específicos 

 Conhecer a realidade da comunidade.Conhecer a realidade da comunidade.
 Conhecer o nível de informação da comunidade sobre Conhecer o nível de informação da comunidade sobre 

a agropecuária local.a agropecuária local.
 Discutir importância das praticas voltadas para o semi-Discutir importância das praticas voltadas para o semi-

árido.árido.
 Divulgar a importância de se trabalhar respeitando o Divulgar a importância de se trabalhar respeitando o 

meio ambiente.meio ambiente.
 Tornar mais prazeroso o trabalho das famílias na Tornar mais prazeroso o trabalho das famílias na 

comunidade.   comunidade.   
 Criar um novo jeito de pensar sobre o semi-árido.Criar um novo jeito de pensar sobre o semi-árido.



    

1° Encontro1° Encontro

 Repasse do projeto Repasse do projeto 
 Importância Importância 
 finalidadefinalidade



    

2° Encontro2° Encontro

 Levantamento da realidadeLevantamento da realidade
 Busca da água no semi-áridoBusca da água no semi-árido
 Educação para o semi-árido Educação para o semi-árido 
 potencialidadespotencialidades



    

3° Encontro3° Encontro

 Produção de galinha caipiraProdução de galinha caipira  
 A importância da criaçãoA importância da criação
 Adaptação ao climaAdaptação ao clima
 Manejo Manejo 
   Beneficiamento e Comercialização Beneficiamento e Comercialização 



    

4° Encontro4° Encontro

 Produção de Horta orgânicaProdução de Horta orgânica
 Importância Importância 
 CuidadosCuidados
 Manejo Manejo 



    

5° Encontro 5° Encontro 

 Produção de caprinos e ovinosProdução de caprinos e ovinos
 Adaptação ao Semi-áridoAdaptação ao Semi-árido
 Importância econômica Importância econômica 
 ManejoManejo
 Beneficiamento e comercialização   Beneficiamento e comercialização   



    

Visita à roça do  IrpaaVisita à roça do  Irpaa



    

LOCAL DOS LOCAL DOS 
ENCONTROSENCONTROS



    

PARTICIPANTESPARTICIPANTES



    

MULTIPLICADORESMULTIPLICADORES



    

RESUTADOS OBTIDOSRESUTADOS OBTIDOS



    

CRIAÇÃO DE GALINHA CRIAÇÃO DE GALINHA 
GARANTE RENDA NA GARANTE RENDA NA 

FAMILIAFAMILIA   



    

FAMÍLIA TEM ORGULHO FAMÍLIA TEM ORGULHO 
DE MOSTRAR SEU DE MOSTRAR SEU 

TRABALHO TRABALHO 



    

PREPARO DE PREPARO DE 
ALIMENTO PARA AS ALIMENTO PARA AS 

GALINHASGALINHAS



    

O TRBALHO GEROU RESULTADO O TRBALHO GEROU RESULTADO 
E PRESERVAÇÃO DO MEIO E PRESERVAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTEAMBIENTE   



    

PLANTIL GARANTE RENDA PLANTIL GARANTE RENDA 
PARA A FAMILÍAPARA A FAMILÍA   



    

PLANTIL GARANTE PLANTIL GARANTE 
ALIMENTAÇÃO PARA OS ALIMENTAÇÃO PARA OS 

ANIMAISANIMAIS



    

ARMAZENAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE 
ALIMENTO PARA OS ALIMENTO PARA OS 
ANIMAISANIMAIS



    

                INSTALAÇÕES  INSTALAÇÕES  



    

CONFRATERNIZAÇÃOCONFRATERNIZAÇÃO



    

ConclusãoConclusão
            De acordo com o trabalho realizado na De acordo com o trabalho realizado na 

comunidade Fazendinha entende-se que para comunidade Fazendinha entende-se que para 
aprender a conviver com o semi-árido não aprender a conviver com o semi-árido não 
depende só de recursos financeiros e sim da depende só de recursos financeiros e sim da 
união, organização do povo e  motivação de união, organização do povo e  motivação de 
multiplicadores nas comunidades.multiplicadores nas comunidades.

              A comunidade hoje está produzindo A comunidade hoje está produzindo 
orgânico e criando os animais de maneira orgânico e criando os animais de maneira 
correta, já conseguem ver o semi-árido com correta, já conseguem ver o semi-árido com 
outros olhos e perceberam que a convivência outros olhos e perceberam que a convivência 
é  a solução.    é  a solução.    


