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“A vida no campo é diferente da vida na cidade. No campo 

encontramos muitas pessoas utilizando de diferentes tecnologias no 

trabalho com a pecuária e a agricultura para produção de alimentos, 

gerando riquezas, vivendo em harmonia com o meio ambiente, 

desfrutando de uma boa qualidade de vida e uma rica cultura.” 

Márcio José Serenini 
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APRESENTAÇÃO 

Essa Unidade Didática foi produzida a partir do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, para alunos 

do ensino fundamental do município de São Tomé - Pr. No entanto os textos e ideias 

aqui contidos podem ser adaptados a outros contextos de ensino. 

Destacamos a importância da agricultura familiar na produção de alimentos, 

mostrando um pouco da realidade desse modelo de produção agrícola no município 

de São Tomé - Pr, na produção de alimentos, na geração de empregos e renda, na 

preservação ambiental e na manutenção da cultura do campo. 

A fim de promover reflexões sobre a temática, além da mediação do professor com 

este material, sugerimos análise de vídeos, tabelas e gráficos; pesquisas em livros, 

revistas, jornais e na internet e; aulas de campo em algumas propriedades rurais 

administradas por pequenos agricultores e na Feira do Produtor Rural do município 

de São Tomé-PR. O trabalho de campo oportunizará relacionar teoria e prática, 

propiciando o conhecimento das condições de vida dos agricultores familiares, a 

importância do seu trabalho, os elementos presente no espaço rural, os incentivos 

ao trabalho no campo oferecido pelos órgãos governamentais, as principais formas 

de comercialização e lucratividade. 

É importante valorizarmos o agricultor e a sua permanência no campo, 

compreendermos a interdependência existente entre o espaço urbano e o espaço 

rural; as diferenças entre a produção agrícola empresarial, chamada de 

“agronegócio” e a “agricultura familiar”, sendo essa última a responsável pela 

produção de aproximadamente 70% dos alimentos básicos que chegam as nossas 

mesas diariamente. 

Ao final da implementação das atividades propostas nesta unidade didática, o 

desafio é produzirmos um vídeo, com as imagens coletadas durante as aulas, o qual 

será apresentado a comunidade escolar juntamente com a exposição de fotos e 

objetos da agricultura familiar. 

Um bom trabalho!  
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta unidade didática estudaremos sobre a produção de alimentos e sua 

importância para a existência da humanidade. 

 O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos e que ainda apresenta 

uma grande área agricultável, com solos férteis e clima favorável em grande parte 

de seu território. Destaca-se na produção de alimentos básicos consumidos pelos 

brasileiros e por pessoas de outros países. Com a atual crise mundial dos alimentos, 

o Brasil vem sendo anunciado por diversos setores da mídia como um dos possíveis 

fornecedores de alimentos para o mundo.  

A agricultura familiar tem um grande potencial de produção de alimentos, 

sendo esta atividade fundamental para a garantia da segurança alimentar do nosso 

país. 

 Vamos refletir sobre algumas questões relacionadas à agricultura familiar? 
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1. CENÁRIO E IMPORTANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

Figura 01: Agricultura Familiar no município de São Tomé-Pr. Foto: 

SERENINI, 2014 

 

 

 

 

 

 

 1.2 CONCEITO DE AGRICULTURA FAMILIAR 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, a agricultura 

familiar pode ser definida como a forma de produção agrícola em pequenas e 

médias propriedades rurais, onde a mão-de-obra é exercida por membros do próprio 

grupo familiar, onde o trabalho e a gestão estão interligadas e a renda familiar é em 

ATIVIDADE 1: 

a) Quais são os principais alimentos que fazem parte da sua alimentação e da sua 

família? 

b) Você sabe qual a origem dos alimentos que consumimos diariamente? 

c) Quem são os responsáveis pela produção desses alimentos? 

d) Qual a importância do agricultor familiar? 
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sua maior parte proveniente das atividades agropecuárias desenvolvidas no 

estabelecimento rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS NO 

BRASIL 

 

O meio rural brasileiro foi marcado, a partir da década de 1970, por uma 

revolução produtiva que atingiu todo o seu conjunto. Ocorreram diversas 

transformações, principalmente relacionadas ao modelo de produção, ao uso da 

terra e aos mercados fundiários, além da relevante mudança nas relações de troca 

entre o setor rural e urbano. 

A utilização de máquinas no cultivo agrícola cresceu consideravelmente. A 

indústria de tempos em tempos disponibilizou equipamentos cada vez mais 

modernos para atender a crescente demanda dos grandes produtores rurais. As 

ATIVIDADE 2: 

 

Assistir ao vídeo “Agricultura Familiar” (Disponível no endereço eletrônico: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvMoY2OdupE) que abordará a importância da 

agricultura familiar para a produção de alimentos básicos que chegam as nossas mesas 

diariamente. 

A partir do vídeo você aprenderá um pouco mais sobre a rotina de quem trabalha com a 

agricultura familiar e poderá debater com seus colegas: 

a) O que é agricultura familiar? 

b) Qual a importância das pequenas propriedades agrícolas? 

c) O que mais chamou a sua atenção no vídeo indicado? 

 

SUGESTÃO: Pesquise entre seus colegas, quem é filho de agricultor familiar e ainda 

mora no campo. Converse com ele e escrevam sobre as diferenças entre a vida no 

campo e a vida na cidade.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvMoY2OdupE
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sementes passaram a ser melhoradas geneticamente, a fim de melhor adaptação 

em diferentes regiões do Brasil; diversos produtos químicos, como adubos e 

agrotóxicos passaram a ser utilizados nas plantações e; as práticas agrícolas 

passaram a ser acompanhadas por profissionais especializados nas diferentes 

atividades desenvolvidas no meio rural. 

Nesse contexto é interessante citar a Revolução Verde, que foi um programa 

iniciado com o intuito de aumentar a produção agrícola mundial por meio de 

“melhorias genéticas em sementes, uso intensivo de insumos industriais, 

mecanização e redução do custo de manejo” (VASCONCELOS, 2007, p. 1). 

 A “revolução verde” provocou conseqüências positivas e negativas sobre os 

sistemas de produção rurais (FETAEP, 2014): 

 Consequências positivas: Expansão das áreas de cultivo, aumento da 

produtividade, melhoria genética das plantas, utilização de tecnologias nas diversas 

práticas agrícolas, entre outras; 

Consequências negativas: Fragilização das plantas, desaparecimento da 

diversificação agrícola, consumo de poucas variedades vegetais, êxodo rural, 

concentração de renda e terras, diminuição da ocupação rural, entre outros. 

 

 

ATIVIDADE 3: 

 

Em grupo, façam uma pesquisa na internet, livros, jornais e revistas sobre a 

evolução do uso de tecnologias no campo e suas consequências. Em seguida 

elaborem um painel demonstrando com desenhos, figuras e imagens, o processo 

de modernização agrícola ao longo dos últimos anos. Procurem demonstrar 

também como isso ocorreu no seu município. 

Sugestão de sites para pesquisa: 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/atitude/conteudo_244070.shtml 

http://www.mundoeducacao.com/geografia/a-revolucao-verde.htm; 

http://globotv.globo.com/rede-globo/globo-ecologia/v/revolucao-

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/atitude/conteudo_244070.shtml
http://www.mundoeducacao.com/geografia/a-revolucao-verde.htm
http://globotv.globo.com/rede-globo/globo-ecologia/v/revolucao-verdemodernizacao-do-campo-aumenta-a-producao-de-alimentos/2446609
http://globotv.globo.com/rede-globo/globo-ecologia/v/revolucao-verdemodernizacao-do-campo-aumenta-a-producao-de-alimentos/2446609
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 3.ÊXODO RURAL 

 

Figura 2. Êxodo Rural. 
Disponível in. 

http://ageografiadagente.blogspot.com.br/20
13/04/provas-de-geografia.html. Acesso em: 

27 Out. 2014. 

 

Até a década de 1970, grande parte da população brasileira vivia no meio 

rural onde havia muito trabalho. Quase todos os serviços da roça eram feitos 

manualmente, sendo necessárias muitas pessoas para trabalhar. 

Era comum encontrar nessa época muitas colônias no meio rural, onde 

muitas famílias moravam e trabalhavam, nas lavouras de café, por exemplo, 

principalmente nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Espírito Santo. 

Mas com a evolução tecnológica, que se deu mais intensamente a partir da 

década de 1970, somado a mudanças na política agricola, mudanças na economia 

do país, fatores climáticos (grande geada de 1975, que prejudicou intensamente as 

lavouras de café), intensificou-se o êxodo rural, isto é, a migração dos trabalhadores 

rurais para o espaço urbano, em busca de novas oportunidades de trabalho.  

O êxodo rural é estimulado principalmente pela substituição do trabalho 

humano no campo, pelas máquinas, tomando emprego de milhares de pessoas e 

diminuindo consideravelmente as oportunidades de trabalho no meio rural. Muitos 

trabalhadores, sem emprego no campo, migram para as cidades, principalmente as 

mais industrializadas, em busca de emprego e melhores condições de vida, o que 

faz aumentar significativamente a população urbana. 

http://ageografiadagente.blogspot.com.br/2013/04/provas-de-geografia.html
http://ageografiadagente.blogspot.com.br/2013/04/provas-de-geografia.html
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Esse processo gerou um crescimento desordenado da população urbana, 

com vários problemas sociais, com o desemprego e o subemprego, pois parte 

desses migrantes não possuía a qualificação profissional exigida pelo mercado cada 

vez mais competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4: 

a) O que é êxodo rural? 

b) Quais motivos levaram a diminuição da população existente no meio rural? 

c) Quais foram os principais destinos das pessoas que saíram do campo? 

d) Será que todas as pessoas que trocam o trabalho agrícola pelo trabalho no 

meio urbano se dão bem? 

e) Pesquise o que é subemprego. 

f) Pesquise entre os seus colegas, quais deles tem na familia, pessoas que hoje 

moram na cidade e antes viviam no campo. Registre em seu caderno uma 

destas histórias. 

 

ATIVIDADE 5: 

Analise a charge abaixo e explique qual a relação existente entre a charge e a 

Agricultura Familiar: 

 

Figura 3. Charge. 
Fonte: <http://slideplayer.com.br/slide/352927/> 

Acesso em 27/10/2014. 

 

http://slideplayer.com.br/slide/352927/
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ATIVIDADE 6 – PESQUISA: 

 

Entreviste pessoas que já moraram ou moram no campo, a respeito dos temas 

a seguir e elabore um relatório a partir das informações coletadas: 

 

 Época que a pessoa entrevistada morou no campo (caso não more 

mais): 

 Local da propriedade: 

 Quando a familia chegou nesta propriedade? Como e por que? Em que 

contexto? 

 Quantas pessoas faziam parte da familia? Quem da familia morava na 

propriedade? Quem trabalhava no campo? Alguém trabalhava na 

cidade? 

 Mudanças que ocorreram no decorrer do tempo (de acordo com o 

período que a pessoa morou no campo): 

- Tamanho da propriedade: 

- O que produziam? 

 - Forma de trabalho e ferramentas utilizadas: 

- Quem realizava o trabalho? 

- Alimentação 

- Lazer 

- Educação: 

- Moradia e dia a dia na casa: 

- Produção de energia (cozinhar, passar roupa, iluminar a casa, etc). 

- Como era a comercialização da produção? 

- O que precisam comprar e onde compravam? 

 Diferença cultural entre os povos da cidade e do campo: 

 Se hoje a pessoa mora na cidade, a quanto tempo e por que? 

 Outras informações que julgar importante: 
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4. ESTRUTURA FUNDIÁRIA E CONCENTRAÇÃO DE TERRAS 

NO BRASIL 

 

Um estudo da agricultura familiar elaborado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) em 2009, a partir do Censo Agropecuário de 2006 e 

de levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006), 

mostra que do total de cerca de 5 milhões de estabelecimentos agrícolas existentes 

no País, 4,3 milhões são de agricultura familiar (84%) e 807 mil (0,16%) são de 

agricultura não familiar ou patronal. 

 No entanto, quando comparamos a ocupação do total das terras produtivas, 

cerca de 24,3% são cultivadas por agricultores familiares, enquanto 75,7% do 

volume de terras produtivas são ocupadas pela agricultura não familiar, o que 

mostra uma estrutura agrária muito concentrada no país. Ou seja:  

 em 24,3% das terras produtivas estão 84% dos estabelecimentos 

rurais (4.300.000  estabelecimentos) e, 

 em 75,7% das terras produtivas estão menos de 2% (0,16%) dos 

estabelecimentos rurais (807 mil estabelecimentos).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 7: 

a) Quem detém e explora a maioria das terras do Brasil, os agricultores familiares ou 

os grandes produtores?  

b) Quais dos dois modelos de produção agrícola geram mais empregos, a agricultura 

familiar ou o agronegócio? Justifique sua resposta.  

c) Qual desses dois modelos agrícolas você acha que predomina no município de São 

Tomé? 
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ATIVIDADE  8: 

Interprete os dados na figura a seguir e anote suas conclusões: 

 

Figura 4. Estrutura Fundiária do Brasil. Disponível 
em<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.htm

l?aula=25791> Acesso em 01/11/ 2014. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25791
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25791


 15 

5. ENTENDA AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE A 

AGRICULTURA FAMILIAR E O AGRONEGÓCIO: 

 

No meio rural existem dois principais modelos de produção agrícola: a 

produção empresarial, o chamado “agronegócio” e a “agricultura familiar”, como 

podemos perceber na figura 5: 

 

Agricultura familiar  Agronegócio 

 

 

 

 

X                       

 

Figura 5. Diferenças entre Agricultura Familiar e Agronegócio. Disponível em: 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1163&evento=3#menu-galeria. 

Acesso em 28 de outubro de 2014. 

 

Grandes diferenças separam essas duas formas de produção agropecuária.  

O agronegócio é a produção agrícola em grandes áreas de monocultura, 

principalmente de soja, milho, cana-de-açúcar, trigo e pecuária, utilizando de muita 

tecnologia, com a presença de modernas máquinas no desenvolvimento das 

atividades agropecuarias, além de acompanhamento de profissionais altamente 

qualificados, tendo os mercados internacionais como principais destinos de seus 

produtos. Além disso, o agronegócio tem em seu histórico uma maior utilização de 

agrotóxicos nas lavouras e resistência no cumprimento da legislação ambiental. 

A agricultura familiar é a produção agrícola em pequenas áreas, 

administradas pelos próprios membros do grupo familiar, utilizando pouco as 

tecnologias, sendo caracterizada pela diversificação agrícola, especializada na 

produção de alimentos (arroz, feijão, mandioca, carne, leite, frutas, verdura, etc), 

sendo a principal responsável pelo abastecimento dos mercados locais e pela 

segurança alimentar. Além disso, a agricultura familiar gera um maior número de 

empregos em relação ao agronegócio e agrega uma maior rentabilidade no 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1163&evento=3#menu-galeria
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processo produtivo. Preserva uma rica cultura popular e convive de forma 

harmoniosa com a natureza. 

Em muitos dos itens analisados na comparação entre agricultura familiar e o 

agronegócio, observamos realidades bem opostas, como podemos verificar na figura 

6: 

 

 

Figura 6. Gráfico Comparativo entre agricultura camponesa e agronegócio. Disponível 

em:http://softwarelivre.org/bertoni/blog-do-bertoni/agricultura-camponesa-e-agronegocio-um-

comparativo-grafico-esclarecedor. Acesso em 28/10/2014. 

 

 

http://softwarelivre.org/bertoni/blog-do-bertoni/agricultura-camponesa-e-agronegocio-um-comparativo-grafico-esclarecedor.%20Acesso%20em%2028/10/2014
http://softwarelivre.org/bertoni/blog-do-bertoni/agricultura-camponesa-e-agronegocio-um-comparativo-grafico-esclarecedor.%20Acesso%20em%2028/10/2014
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ATIVIDADE 9: 

Para compreender melhor a diferença entre agricultura familiar e agronegócio, 

assistir ao vídeo: “A força dos pequenos na agricultura familiar” disponível no 

link <https://www.youtube.com/watch?v=GWr4jCS2aLQ> produzido pelo Jornal  

da Gazeta (www.tvgazeta.com.br/jornaldagazeta). 

 

Após assistir ao vídeo, analisar as informações do gráfico comparativo entre 

agricultura camponesa e agronegócio (figura 6),preencher a tabela abaixo com 

as principais características de cada um dos dois modelos de produção: 

 

Itens a diferenciar Agronegócio Agricultura Familiar 

Tamanho da área de produção   

Geração de empregos   

Utilização de tecnologias   

Principais produtos produzidos   

Destinos da produção   

Cuidados com a natureza   

Utilização de Agrotóxicos   

Produção de alimentos   

Diversificação agrícola   

Utilização de Crédito   

 

https://www.youtube.com/watch?v=GWr4jCS2aLQ
http://www.tvgazeta.com.br/jornaldagazeta
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6. A IMPORTÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA (2013),a 

agricultura familiar é responsável por parte significativa da produção de alimentos no 

Brasil, garantindo em torno de 70% do que é consumido pelas famílias. 

Segundo dados do IPEA (2011) a agricultura familiar contribui na produção de 

importantes produtos alimentícios presentes em nossa alimentação diária, como por 

exemplo: 87% da mandioca, 70% do feijão, 59% da carne suína, 58% do leite, 51% 

da carne de frango, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 30% da carne 

bovina, 59% do rebanho suíno, 50% do plantel de aves, 21% do trigo, 16% da soja 

(Figura 7): 

 

 

 

Figura 7. Agricultura Familiar e Produção de alimentos. Disponível em: 
https://mpabrasiles.wordpress.com. Acesso em: 03 Nov. 2014. 

 
 

 
 
 

 

ATIVIDADE 10: 

Pesquise no livro didático e na internet e anote os estados brasileiros que se 

destacam na produção dos seguintes alimentos: mandioca, feijão, carne suína, 

leite, carne de frango, milho, café, arroz, carne bovina, trigo e soja. 

SUGESTÃO DE SITES: 

 http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/13_12_10_16_06_56_boletim_portugues

_dezembro_2013.pdf; 

 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/agropecuaria/lspa/defaulttab.shtm; 

 http://www.brasilescola.com/brasil/agricultura.htm; 

 http://www.agricultura.gov.br/vegetal/estatisticas. 

https://mpabrasiles.wordpress.com/
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/13_12_10_16_06_56_boletim_portugues_dezembro_2013.pdf
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/13_12_10_16_06_56_boletim_portugues_dezembro_2013.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/agropecuaria/lspa/defaulttab.shtm
http://www.brasilescola.com/brasil/agricultura.htm
http://www.agricultura.gov.br/vegetal/estatisticas
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7. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, a 

“Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é uma política, que visa garantir o 
direito das pessoas de ter acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente para suprir suas necessidades básicas, 
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como 
base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade 
cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis” (Art. 3º da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 
– LOSAN, 2006). 

A produção agrícola de origem familiar é de grande importância para a 

promoção da segurança alimentar e nutricional, devido a diversificação agrícola, que 

garante uma parcela significativa de produção de alimentos que fazem parte 

alimentação dos brasileiros e circula nos mercados locais. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 11: 

a) Para compreender melhor a contribuição da agricultura familiar na produção 

de alimentos, assistir parte do vídeo “Segurança Alimentar – Expedições”, 

que aborda a contribuição da agricultura familiar na produção de alimentos, 

disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=mvE_gWcvR1Q> 

 

b) Com base nas informações do vídeo e pesquisa em livros, na internet ou em 

outras fontes, escreva o significado de: 

Segurança Alimentar:  

Produtos Orgânicos:  

Soberania Alimentar:  

Agrotóxicos: 

 

ATIVIDADE 12: 

Pesquisar na internet (no laboratório de informática do Colégio) sobre Alimentação 

Saudável.  

https://www.youtube.com/watch?v=mvE_gWcvR1Q
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7.1 A PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PRODUÇÃO 

AGROECOLÓGICA: 

 
O agronegócio e os prejuízos ao ambiente: 

O agronegócio é um modelo de produção agrícola que tem causado 

enormes problemas socioambientais, com proporções gigantescas no mundo todo, 

provocando a expulsão das populações de seus territórios, desmatamentos, 

assoreamento de rios e de suas nascentes, monopolizando as sementes, 

contribuindo de forma desenfreada para o aumento da queima de combustíveis 

fósseis, degradando os solos e fazendo uso descontrolado de agrotóxicos (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Uso de agrotóxico em grandes propriedades. 
Disponível em: http://www.expressomt.com.br/economia-
agronegocio/parlamento-cobra-explicacoes-do-governo-

sobre-apli-41146.html. Acesso em 03/11/ 2014. 

 

ATIVIDADE 13: 

 Fazer uma lista dos produtos/alimentos consumidos em sua casa durante as 

principais refeições do dia, separando aqueles que consideram saudáveis 

(orgânicos, pouco açúcar e gorduras, verduras, legumes e frutas, etc.) 

daqueles que consideram pouco saudáveis (gordurosos, doces, muito sódio, 

produtos industrializados, etc). Identificar a origem dos alimentos, 

diferenciando os naturais dos industrializados. 

 Quais produtos consumidos por sua família foram produzidos por agricultores 

familiares?  

 

http://www.expressomt.com.br/economia-agronegocio/parlamento-cobra-explicacoes-do-governo-sobre-apli-41146.html
http://www.expressomt.com.br/economia-agronegocio/parlamento-cobra-explicacoes-do-governo-sobre-apli-41146.html
http://www.expressomt.com.br/economia-agronegocio/parlamento-cobra-explicacoes-do-governo-sobre-apli-41146.html
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A biotecnologia, impulsionada pela agricultura empresarial, recentemente 

criou os produtos transgênicos, alegando que seria a solução para acabar com a 

fome no mundo. Também dizem que é preciso privatizar a água para que não 

acabe, destroem a legislação ambiental para desmatar cada vez mais, e justificam a 

crescente utilização de agrotóxico nas lavouras para produzir mais comida. 

Os prejuízos ficam com os setores mais pobres, com a população que é 

expulsa do campo e se submete a morar em condições precárias nas cidades, onde 

o sistema público de saúde tem que cuidar do povo doente, por consumir alimentos 

e águas contaminados. 

 

O sistema agroecológico e a agricultura familiar: 

Muitos especialistas e estudiosos, inclusive da Organização das Nações 

Unidas (ONU), têm incentivado a produção agrícola e o consumo de produtos da 

agroecologia (Figura 9), que vem apresentando muitos resultados positivos: grande 

produtividade por área, sendo mais capazes de resistir as instabilidades climáticas. 

Esse sistema de produção agrícola exerce forte contribuição para a conservação da 

biodiversidade nativa e cultivada, recuperando os solos, protegendo e utilizando a 

água com responsabilidade. 

Além disso, geram trabalho digno no campo e o fortalecimento da agricultura 

familiar, proporcionando maior autonomia dos agricultores frente aos mercados. 

Também contribuem para o abastecimento dos mercados locais e regionais, 

disponibilizando uma maior diversidade de produtos, com mais qualidade. 

O sistema de produção agroecológico fortalece a organização que vem 

sendo delineada por agricultores familiares, assentados da reforma agrária, 

comunidades quilombolas, indígenas, populações tradicionais de extrativistas, 

seringueiros, quebradeiras de coco, ribeirinhos, pescadores, agricultores urbanos, 

entre outros povos, e as organizações da sociedade civil e de órgãos 

governamentais que os apoiam e os assessoram. 
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Figura 9. Produção Agroecológica em São Tomé - Pr. 

 Foto: Serenini, 2014. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 14: 

a) Explique o que é a agroecologia. 

b) Reescreva a parte do texto que afirma as práticas danosas do agronegócio 

ao meio ambiente e a humanidade. 

c) Explique as contribuições geradas pelas práticas agroecológicas na produção 

de alimentos. 

d) Compare as figuras 8 e 9 e descreva qual dos dois modelos agrícolas produz 

alimentos mais saudáveis para a saúde humana. Justifique sua resposta. 

e) Pesquise se existe em seu município a produção agroecológica. 

Exemplifique. 

 

Para saber mais sobre agroecologia pesquise nos links:  

 

 http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos/o-que-e-

agricultura-organica 

 http://aao.org.br/aao/agricultura-organica.php 

 

http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos/o-que-e-agricultura-organica
http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos/o-que-e-agricultura-organica
http://aao.org.br/aao/agricultura-organica.php
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8. BARREIRAS E ENTRAVES QUE AFLINGEM OS 

AGRICULTORES FAMILIARES  

 

Atualmente são muitas as barreiras enfrentadas pelos pequenos agricultores 

no Brasil. Leia os textos a seguir que demonstram alguns desses entraves. 

 

Texto 1: 

 

As diferentes formas de desenvolvimento da agricultura no Brasil levaram a formação de 

distintas formas de pequena produção familiar nos mais diversos segmentos produtivos 

agrícolas e regiões do país. Esta diversidade abrange desde a pequena produção agrícola 

familiar, descapitalizada e subordinada às grandes propriedades no Nordeste, até a 

pequena produção agrícola familiar no Sul do Brasil, relativamente autônoma em relação à 

grande propriedade. Ambas tiveram desdobramentos significativos decorrentes do 

processo de modernização da agricultura. A modernização produtiva impõe novos papéis 

aos agricultores, e as políticas institucionais impõem a ampliação e intensificação das 

superfícies cultivadas, e a necessidade de modificação das técnicas de produção 

tradicionais de baixa produtividade e/ou subsistência. Tudo isso afeta a pequena produção 

agrícola familiar (STOFFEL; COLOGNESE, 2005 apud JUNQUEIRA, C. P.; LIMA, J. F de, 

PÁG. 162, 2008). 

 

Texto 2:  

 

Abordando-se os jovens no meio rural, surgem questionamentos quanto à permanência na 

propriedade e conseqüente continuidade dos afazeres da família ou ao abandono da 

propriedade rural familiar com vistas à mudança do modo de vida nas cidades. Elementos 

que remetem ao entendimento das “novas” ruralidades. 

Os dados demográficos sobre a população brasileira demonstram a continuidade dos 

processos migratórios campo-cidade nas últimas décadas. Entre os motivos apontados 

para a emigração rural estão, de um lado, os atrativos da vida urbana, principalmente em 

opções de trabalho remunerado (fatores de atração); e de outro lado, as dificuldades da 

vida no meio rural e da atividade agrícola (fatores de expulsão) (CARNEIRO, M. J.; 

CASTRO, E. G. C. JUVENTUDE RURAL EM PERSPECTIVA. RIO DE JANEIRO: MAUAD 

X, 2007. PG. 06). 
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Texto 3: 

Outro fator relevante na migração é a carência de investimentos voltados para a área 

agrícola, que faz com que o agricultor se desestimule perante inúmeros problemas que tem 

de enfrentar com a insuficiência de subsídios do governo. Já os aposentados do meio rural 

migram para o meio urbano em busca de melhoria no acesso aos serviços, em razão de 

sua idade avançada. (HERMES; VALENTE, 2006, pag. 25. 

Conseqüentemente, seja por falta de incentivos no setor agrícola ou pela busca de 

melhoria dos serviços, os agricultores migram para o meio urbano, gerando uma massa de 

desempregados sujeitos a trabalhos com baixa remuneração e expostos a diversos 

desafios como: infraestrutura, habitação, saneamento básico, transporte, desemprego, 

entre outros (SOUZA, 2007).  

Nessa perspectiva, Oliven (1992), pondera a migração campo-cidade como um fenômeno 

que coloca indivíduos do meio rural em confronto com indivíduos do meio urbano,em que 

os migrantes correm o risco de não se adaptarem às condições de vida urbana, muitas 

vezes, implicando na decadência de seu padrão de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 15: 

 

a) Grife nos textos as palavras que você não sabe o significado e pesquise em um 

dicionário. 

 

b) Após a leitura dos textos, escreva em eu caderno os principais problemas 

enfrentados na atualidade pela agricultura familiar. Em seguida discuta com 

professor e demais colegas se esses problemas também estão presentes no 

município de São Tomé.  
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ATIVIDADE 16: 

 Para que os textos façam ainda mais sentido, faça uma reflexão com base 

no videoclipe das canções “Saudade de Minha Terra” disponível no site 

<https://www.youtube.com/watch?v=NEZxYV4ZdTY&list=RDNEZxYV4ZdTY

> e “Caboclo na Cidade” no site<https://www.youtube.com/watch?v=vhLMh-

aqAHM>, que demonstram um pouco das diferenças entre a vida no campo e 

na cidade. 

 

TRECHOS DAS MÚSICAS: 

SAUDADE DE MINHA TERRA  -  Belmonte e Amaraí 

De que me adianta viver na cidade 

Se a felicidade não me acompanhar 

Adeus paulistinha do meu coração 

Lá pro meu sertão eu quero voltar 

Ver a madrugada quando a passarada 

Fazendo a alvorada começa a cantar 

Com satisfação, eu arreio o burrão 

Cortando o estradão, eu saio a galopar 

E vou escutando o gado berrando 

Sabiá cantando no jequitibá... 

 

CABOCLO NA CIDADE – Chitãozinho e Chororó 

Seu moço eu já fui roceiro no triângulo mineiro onde eu tinha meu ranchinho. 

Eu tinha uma vida boa com a Isabel minha patroa e quatro barrigudinhos. 

Eu tinha dois bois carreiro muito porco no chiqueiro e um cavalo bom, arriado. 

Espingarda cartucheira quatorze vacas leiteiras e um arrozal no banhado... 

 

Escolha uma das canções e responda as questões abaixo: 

a) Após ouvir a música, descreva os principais sentimentos sobre os espaços 

urbano e rural retratados em cada canção:  

b) Com base na letra da música, é melhor viver na cidade ou no campo? Por 

quê? 

c) A realidade demonstrada na música é a mesma que observamos hoje no 

meio rural? Justificar sua resposta. 

http://www.kboing.com.br/belmonte-e-amarai/
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9. CONHECENDO O MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ 

9.1 LOCALIZAÇÃO: 

 

O Município brasileiro de São Tomé está localizado na região noroeste 

Paraná, na microrregião de Cianorte. Tem como limites Japurá e São Carlos do Ivaí 

ao norte, Cianorte e Jussara ao Sul, São Jorge do Ivaí a Leste e Indianópolis a 

Oeste (figura 10). 

 

 

Figura 10. Localização do município de São Tomé 

.Fonte: Base Digital do Paraná (2001), IBGE – Atlas Geográfico Escolar 

(2007), IPARDES (2004). Elaborado por: BERNARDINO, V. M.P. e 

COLAVITE, A. P. 
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Observe a imagem abaixo (figura 11) onde podemos visualizar o município de 

São Tomé, o espaço urbano e rural: 

 

Figura 11. Imagem de Satélite do município de São Tomé. Disponível em: 

https://www.google.com.br/maps. Acesso em: 04 Nov. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 17: 

 

Com base nas informações do mapa na figura 

10, desenhe a rosa dos ventos em seu caderno 

e relacione os municípios que se limitam a norte, 

sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste e 

noroeste com São Tomé. 

 

https://www.google.com.br/maps


 28 

9.2 HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ: 

 

O município de São Tomé tem sua história ligada à colonização feita pela 

Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (C.M.N.P), que adquiriu terras no norte 

do Estado o Paraná e desbravou o sertão, criando núcleos populacionais, que mais 

tarde se tornariam cidades. 

Aproximadamente no ano de 1952, as primeiras clareiras surgiram nas 

cercanias do local onde hoje está localizada a cidade de São Tomé. Neste existia 

apenas o acampamento da C.M.N.P., onde ficavam alguns peões. No início a cidade 

mais próxima era Jussara. Havia uma estrada ligando o vilarejo que futuramente se 

chamaria São Tomé à Jussara, onde eram todas feitas as compras. Com a 

derrubada das matas, logo se deu  a ocupação do vilarejo, várias famílias chegavam 

todas as semanas aumentando o número de casas. Com o crescimento, a vila virou 

distrito de Cianorte. Devido ao seu desenvolvimento ao longo do tempo, este local 

tornou se município, através da lei n.º 4.245, sendo instalado em 5 de novembro de 

1961 passando a se chamar São Tomé. 

 

A origem deste nome relaciona-se ao Caminho de Peabiru ou Caminho do Sol, 

também conhecido como Caminho São Tomé, por onde passavam jesuítas e 

bandeirantes. O caminho era uma trilha indígena que se estendia da costa de São 

Vicente, passava o rio Tibagí e o rio Piquirí, O nome veio pelo fato de os pioneiros 

do oeste confundirem o nome do Pai Fumé ou Pai Sumé com São Tomé 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ, 2014). 

 
 

9.3 CLIMA, SOLO E RELEVO 

 

O clima, o solo e o relevo do município de São Tomé favorecem as práticas 

agrícolas, que são bem diversificadas, com destaque para a produção da cana de 

açúcar, soja, milho, mandioca, pastagem, hortaliças e fruticultura (laranja, goiaba, 

morango, abacaxi, melancia entre outras) (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

TOMÉ, 2014). 

O município de São Tomé, por estar localizado na faixa de transição entre o 

basalto e o arenito Caiuá (EMATER, 2014), apresenta em grande parte de seu 
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território, solos mistos (ou seja, rico não somente em um mineral) com uma pequena 

parte de solo basalto (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ, 2014). 

O relevo apresenta aspectos ondulados sem grandes diferenças altimétricas, 

com altitude máxima de 420m acima do nível do mar (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO TOMÉ, 2014). 

O clima é subtropical úmido com verões quentes e chuvosos, invernos não 

muito rigorosos e mais secos, com temperatura média anual em torno de 25ºC e 

precipitação média anual em torno de 1.400mm a 1.600mm (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ, 2014). 
 

9.4 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONOMICAS E DEMOGRÁFICAS DO 

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ: 

 

A agropecuária é uma das principais atividades da economia do município 

de São Tomé-Pr, absorvendo um grande número de trabalhadores, sendo esses 

proprietários, parceiros, arrendatários e trabalhadores rurais diaristas ou 

assalariados.  

No município, há uma grande variedade de culturas. O café é o grande 

precursor, que se desenvolvia com facilidade nas terras férteis do município. Vários 

problemas foram responsáveis pelo declínio dessa lavoura a partir da década de 

1970: o enfraquecimento dos cafezais devido a falta de combate as doenças e 

adubação do solo; o crescente processo de mecanização agrícola; e a grande geada 

que atingiu a região no ano de 1975, dizimando grande parte das lavouras, deixando 

milhares de agricultores sem trabalho no meio rural. 

Outro fato que desestimulou o cultivo do café foi a implantação da 

Cooperativa Agroindustrial dos Produtores de Cana de São Tomé – COAMTO, na 

década de 80, fazendo com que vários agricultores que não estavam contentes com 

o café, plantassem cana-de-açúcar para abastecer a Cooperativa.  

Nessa época a maior parte da população de São Tomé morava no meio rural, 

vindo a declinar e se urbanizar com o passar dos anos, como mostra a tabela 1. 
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Tabela 1- Município de São Tomé – Evolução da População Urbana e Rural – 1970 – 2010. 

Ano População 

Urbana 

População 

Urbana % 

População 

Rural 

População 

Rural % 

Total 

1970 1.742 19% 7.556 81% 9.298 

1980 2.012 28% 5.146 72% 7.158 

1991 2.576 50,3% 2.539 49,7% 5.115 

2000 3.737 74% 1.304 26% 5.041 

2010 4.446 83% 903 17% 5.349 

Fonte: Ribeiro, 2013, p. 212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 18: 

Formar grupos para analisar a evolução migratória no município de São 

Tomé e responder as questões: 

a) Com base nas informações da tabela 1 que demonstra a evolução da 

população urbana e rural no período entre 1970 a 2010, construa em seu 

caderno um gráfico para melhor visualização dessa evolução ao longo dos 

anos; 

b) O êxodo rural também ocorreu aqui em São Tomé? Explique: 

c)Até que década existiam mais pessoas vivendo no meio rural em São Tomé? 

d) Qual percentual da população urbana e da população rural em 2010? 

e) Qual o principal motivo que fez diminuir a oferta de trabalho no meio rural? 
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10. REALIDADE AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ: 

  

Com o fim do predomínio da cafeicultura no campo, começou a surgir a 

prática de outras atividades, fazendo crescer a diversificação na produção agrícola, 

com o cultivo de várias lavouras temporárias e algumas lavouras permanentes, além 

é claro da pecuária que também é bastante expressiva no município.  

O município conta com 20.443 hectares utilizados com diferentes atividades 

agropecuárias. Essa área é dividida em 638 propriedades, sendo 312 exploradas por 

agricultores familiares, 303 por médios produtores e 23 são administradas por 

grandes proprietários (EMATER, 2014). Dentre os 21.400 hectares de terras de São 

Tomé, mais da metade é usado para cultivo de lavouras. Podemos observar no 

gráfico 12: 

 

 
 

Figura 12.  Realidade agrícola atual em porcentagem (%) no município de 
São Tomé.  Fonte: (EMATER, 2014). 

 

Em São Tomé existe uma variedade de culturas, sendo nas pequenas 

propriedades, onde encontramos a presença da agricultura familiar, local de 

produção de diferentes alimentos básicos (quadro 1): 
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Lavouras Produtores  

n.º 

Área (ha) Produtividade em 

kg/há 

Abacaxi 03 2,00 55.000 

Acerola 03 2,50 25.000 

Maracujá 05 4,00 15.000 

Feijão das águas 04 5,00 800 

Amendoim 04 8,00 1.800 

Amoreira 03 9,60 380 (Casulo) 

Morango 

Olerícolas 

Palmito pupunha 

08 

153 

15 

10,00 

Variada 

23,00 

26.000 

Variada 

2.000 

Feijão das secas 06 25,00 1,500 

Milho safra normal 05 25,00 3,200 

Goiaba 16 27,00 20.000 

Café Adensado 08 78,00 956 (em coco) 

Laranja 11 168,00 22,000 

Mandioca 30 570,00 19,933 

Milho safrinha 17 1.500,00 4.000 

Soja 33 1.840,00 3.200 

Cana-de-açúcar 02 10.154,00 764 
 

Quadro 1: Produtividade das lavouras predominantes no município de São Tomé 

Fonte: EMATER, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 19: 

Vamos refletir a partir da analise das informações do quadro 1: 

 

a) Qual é o produto mais cultivado no município de São Tomé? 

b) Qual dos produtos listados na tabela você acha ser cultivados pela 

agricultura familiar? 

c) Qual dos produtos listados na tabela você considera utilizar mais mão-de-

obra humana? Por quê? 

d) Em quais dos produtos apresentado na tabela você julga que são 

utilizadas mais máquinas em seu cultivo? Por quê? 

e) Qual dos produtos você acha proporcionar uma maior lucratividade aos 

produtores?Justifique sua resposta. 
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A pecuária era inicialmente uma atividade de pouca expressão em São 

Tomé, devido à intensa expectativa em torno da cultura do café, mas foi se 

desenvolvendo vagarosamente, iniciando com pequenos piquetes no interior dos 

sítios, servindo inicialmente como subsistência, apenas para consumo do leite e 

utilização de animais na tração de carroças e implementos agrícolas. 

Com o tempo, cresceu o número de pecuaristas praticando uma pecuária 

semiextensiva, não se utilizando de técnicas avançadas. Atualmente existem cerca 

de 230 pecuaristas na criação de gado leiteiro e de corte. 

 

 

 
ATIVIDADE 20: 
 
PESQUISA NA BIBLIOTECA: 
 

Pesquisar a diferença entre pecuária extensiva e intensiva. Em seguida demonstrar por 

meio de uma ilustração o resultado da pesquisa. 

 

 
 

 

 

                                                              Figura 13: Fonte:http://www.logicando.com.br/site/ 

 

http://www.logicando.com.br/site/
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ATIVIDADE 21: 

Visitando propriedades rurais: 

Após a elaboração de um roteiro e a definição das formas de registro como, por 

exemplo, fotografias, vídeos e anotações no caderno, organizar com a ajuda do 

seu professor, aula de campo emuma ou duas propriedades rurais, administradas 

por agricultores familiares com o objetivo de conhecer:  

 Localização e tamanho da propriedade; 

 Forma de organização do trabalho na lavoura; 

 Perfil (idade, escolaridade, naturalidade) dos membros do grupo familiar; 

 Produtos que cultivam na propriedade e formas de produção; 

 Destino da produção e rendimento com a atividade; 

 Tecnologias presentes no campo; 

 Programas e incentivos governamentais (Federal, Estadual e Municipal) que 

são oferecidos aos agricultores familiares; 

 Características naturais presente no local (solo, vegetação, água); 

 Qualidade de vida. 

 

Para esta atividade deverão dividir-se em grupos de cinco alunos, onde cada 

grupo receberá um questionário (em anexo) para ser feito com o/a responsável 

pelo grupo familiar dos agricultores, objetivando conhecer as principais 

características da vida no campo e do trabalho rural em pequenas propriedades 

rurais, suas condições de vida, com destaque para a importância da agricultura 

familiar na produção de alimentos para o mercado local. Ao longo das visitas, 

identificar e coletar ou fotografar objetos que caracterizam a agricultura familiar, 

utilizados pelos agricultores ao longo do tempo, para serem usados na exposição 

que será realizada na escola para apresentação dos resultados desse trabalho. 
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11. PRINCIPAIS FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO DA 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR: 

 

Grande parte dos produtos agrícolas produzidos pela agricultura familiar são 

absorvidos pelo mercado local e regional, diretamente pelos consumidores, através 

das feiras (figura 14), ou por intermédio de mercados, quitandas, frutarias, comércio 

ambulante, etc. Outros importantes canais de comercialização são os programas 

governamentais: Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE), ambos destinados a compra de produtos 

exclusivamente da agricultura familiar, para serem distribuídos na merenda escolar e 

em outras entidades como hospitais, pastoral da criança, asilos, igrejas, dentre 

outras. 

ATIVIDADE 22: 

 

Debate em sala de aula a partir da aula de campo nas propriedades rurais. 

Depois de realizada a pesquisa, cada grupo deverá se reunir para organizar as 

informações/fotos/vídeos coletados durante a aula de campo nas propriedades 

rurais, subsidiando um debate sobre a importância da agricultura familiar na 

produção de alimentos, geração de emprego e renda, contribuição para nossa 

cultura, qualidade de vida, tecnologias presente no campo e futuro dessa 

atividade.  

 

ATIVIDADE 23: 

Organização de exposição a partir da aula de campo nas propriedades 

rurais. 

Construir um painel com as fotografias tiradas durante as visitas, identificando 

cada uma delas para exposição no Colégio. 
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Figura 14. Feira do Produtor Rural de São Tomé. Fonte: Foto: 
Serenini, 2014. 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 24: 

Agora vamos pesquisar? 

 

a) Após a leitura do texto e explicação do professor, pesquisar junto às 

responsáveis pela cantina da sua escola quais são os produtos que vem 

dos agricultores familiares de São Tomé, as quantidades recebidas por 

semana, a qualidade dos produtos e a quantidade de produtores que 

entregam esses produtos e debater em sala de aula. 

 

b) Pesquisar também na Prefeitura Municipal de São Tomé, a quantidade de 

produtores que participam e fornecem produtos para os Programas: PAA e 

PNAE, os produtos que são entregues e os valores destinados a cada um 

desses programas nesse município. 
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12. VALORIZAÇÃO DO AGRICULTOR 

 

Após tomar conhecimento da importância dos agricultores familiares na 

produção de alimentos e as dificuldades que enfrentam para realizar seu trabalho, 

cabe a cada um de nós, fazer uma reflexão, buscando incentivar e valorizar cada 

vez mais a tarefa digna de lavrar o solo todos os dias, de sol a sol, mesmo 

enfrentando problemas como as intempéries, a concorrência desleal sofrida junto ao 

agronegócio, a falta de incentivo dos nossos governantes, entre outras; mais nunca 

perdendo a esperança de que um dia as coisas vão melhorar. 

 

ATIVIDADE 25: 

AULA DE CAMPO NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL 

 

a) Planejar juntamente com seu professor e seus colegas uma visita na Feira 

do Produtor Rural: Agendar a data, reservar o ônibus, estabelecer um 

roteiro, elaborar questões para coletar informações sobre o funcionamento 

da feira, como os principais produtos comercializados, os resultados 

financeiros e a importância desse meio de comercialização para os 

agricultores.  

b) Ao longo da visita, cada grupo deverá fazer anotações no caderno e 

registros fotográficos ou em pequenos vídeos. 

c) De volta à sala de aula, cada grupo deverá se reunir para organizar as 

informações/fotos/vídeos coletados durante a visita na feira do produtor e 

debater com os colegas o que aprenderam. 
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Figura 15. Êxodo rural. Fonte: (CEDRAZ, 2003, p. 19).  
 
 
 

 
 

  

ATIVIDADE 26: 

OFICINA: CONFECÇÃO, MONTAGEM DO PAINEL E EXPOSIÇÃO DO 

TRABALHO REALIZADO A PARTIR DAS AULAS DE CAMPO E PESQUISAS 

(Em Grupos) 

- Construir um painel com as fotografias tiradas durante as aulas de campo, 

identificando cada uma delas.  

- Produzir um pequeno vídeo, a partir das fotografias e vídeos coletados durante 

as visitas, tendo como música de fundo a canção de Dom e Ravel, intitulada 

“Obrigado ao Homem do Campo”. 

- Catalogar todos os objetos/instrumentos/ferramentas/utensílios, coletados 

durante as visitas, para facilitar a identificação dos visitantes. 

 

Exposição:A partir das informações coletadas durante as visitas, fotos das 

propriedades visitadas e da feira do produtor rural e do vídeo produzido pela 

turma, dos objetos que simbolizam o trabalho no meio rural ao longo dos anos e 

sua importância, a turma realizará uma exposição em sala de aula para a 

comunidade escolar a fim de demonstrar a importância da agricultura familiar na 

produção de alimentos básicos e na promoção da segurança alimentar e 

nutricional e valorizar as famílias dos pequenos agricultores. 
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