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EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA 

Técnicos do MOC participam de oficina promovida pelo ICEP 

Acontece hoje (03) na sede do MOC, em Feira, oficina sobre construção de materiais didáticos 

contextualizados promovida pelo Instituto para Cooperação e Desenvolvimento de Projetos 

(ICEP), entidade da Áustria que promove projetos voltados aos direitos de crianças e 

adolescentes. A oficina faz parte das ações do Projeto “Educação Aberta" que surgiu diante da 

necessidade desse tipo de material nas escolas rurais da Guatemala. O MOC que já possui um 

histórico de trabalho com educação contextualizada através dos Projetos CAT/Baú de Leitura 

abraçou a oficina ministrada pela austríaca Christine Angleitnes, como uma grande 

oportunidade de troca de saberes. Os participantes foram apresentados aos materiais como 

instrumentos pedagógicos e aprenderam como fabricá-los com matérias primas reutilizáveis, 

simples e muito baratas. 

CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

Em tempos de forte ameaça à convivência com o Semiárido, ASA planeja novas ações 

de acesso à água 

Quando um em cada dez brasileiros passa pelo sexto ano consecutivo de seca e o discurso de 

“combate à seca” ganha força em detrimento da proposta de convivência com o Semiárido, a 

Articulação Semiárido (ASA) planeja nestes 02 e 03 de fevereiro, em Camaragibe, Recife, a 

execução dos programas Um Milhão de Cisternas (P1MC) e Uma Terra e Duas Águas (P1+2) 

através de convênios com a Fundação Banco do Brasil (FBB) e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As ações dos programas possibilitarão às 

famílias agricultoras do Semiárido acessar água para beber, cozinhar, plantar e criar animais e 

representam oportunidades de trabalho temporário para que tem o ofício de cisterneiros e 

cisterneiras (pedreiros de cisternas). Na região, vivem mais da metade dos brasileiros e 

brasileiras em situação de miséria no país e cerca de 350 mil famílias ainda carecem de água 

potável para beber. Com essas ações, 3.198 famílias de 17 municípios dos estados de Minas 

Gerais, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí passarão a ter cisternas de 16 mil 

litros que armazenam água da chuva para consumo humano ao lado de casa. Outras 390 

famílias da Bahia, Sergipe e Pernambuco terão tecnologias sociais para guardar água para a 

produção de alimentos durante todo o ano. 

 

AGRICULTURA FAMILIAR 

Fórum Baiano da Agricultura Familiar discute ações para 2017 

Membro do Fórum Baiano da Agricultura Familiar (FBAF) e também coordenadora geral do 

MOC, Célia Firmo, esteve reunida com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) 

e demais representantes do FBAF, nessa terça-feira (31), no Centro Administrativo da Bahia, 

para debater demandas da agricultura familiar do estado para o ano de 2017. Convivência com 



a seca, reordenamento agrário, lei da agroecologia, política territorial e funcionamento dos 

Serviços Territoriais de Apoio à Agricultura Familiar (SETAFs) foram alguns dos temas 

discutidos. Para o secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues é importante 

alinhar as políticas públicas para poder aplicá-las de forma mais estruturante, com inclusão 

social, geração de renda e educação no campo. 

PNAE 

Terminam hoje as inscrições abertas para curso a distância sobre compras da 
agricultura familiar 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao MEC, abre 
inscrições nesta segunda-feira, dia 30, para capacitação sobre a compra direta da agricultura 

familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Feito na modalidade a 

distância, o curso Pnae e a Agricultura Familiar tem o objetivo de instruir técnicos das 
secretarias estaduais e municipais de educação sobre todo o processo de aquisição. As 

inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 3 de fevereiro, na plataforma e-FNDE, ambiente de 
gestão do conhecimento do FNDE. Mas as vagas são limitadas. O curso é gratuito, possui carga 

horária de 40 horas e deve ser feito na plataforma e-FNDE entre os dias 13 de fevereiro e 31 
de março.  

 
AGORECOLOGIA 

Vem aí a V Jornada de Agroecologia da Bahia 
A V Jornada de Agroecologia da Bahia acontecerá de 19 a 23 de abril de 2017, no Campus 

Sosígenes Costa da Universidade Federal do Sul da Bahia, PORTO SEGURO Rodovia Porto 
Seguro – Eunápolis-BA BR-367 – km 10 Porto Seguro-Bahia, com a temática “Terra e 

Território: Natureza, Educação e Bem Viver”. Durante a V Jornada de Agroecologia da Bahia 
serão realizadas plenárias, rodas de conversa, espaço auto-organizado de mulheres, oficinas, 

troca de sementes crioulas, mostra de filmes, apresentações culturais, ciranda infantil, feira de 

economia dos povos, cortejo e demais. Maiores detalhes AQUI.  

 

Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook: www.facebook.com/moc 

Site: www.moc.org.br 
 

AGENDE-SE 
16 de fevereiro – Plenária Territorial do Portal do Sertão, na sede do Sindicato dos 

Trabalhadores/as Rurais de Feira de Santana. 
22 a 24 de março - VI Seminário de ATER, Feminismo e Agroecologia, em Recife/PE. 

http://jornadadeagroecologiadabahia.blogspot.com.br/

