
 

 

2) Contribuir para o fortalecimento de 

práticas agroecológicas, por meio da 

construção da horta e da produção de 

insumos concernentes ao contexto 

produtivo; 

3) Colaborar para o aperfeiçoamento da 

relação entre o IF Baiano, a 

comunidade lapense e a 

circunvizinhança; 

5) Contribuir com o desenvolvimento 

pedagógico e social dos extensionistas 

e dos voluntários; 

6) Fortalecer a relação ensino, 

pesquisa e extensão no IF Baiano, 

Câmpus Bom Jesus da Lapa. 
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agroecológico: um 
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reinserção social na 

Comunidade 

Terapêutica Vida 
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Jesus da Lapa (BA) 



 

 

APRESENTAÇÃO 

O projeto de extensão “Semear 

agroecológico: um estratagema de 

reinserção social na Comunidade 

Terapêutica Vida Nova (CTVN), Bom 

Jesus da Lapa (BA)” objetivará a 

produção de horta, numa perspectiva 

agroecológica e como estratégia de 

reinserção social de sujeitos em 

processo de reabilitação de 

dependências químicas, entre o 

periodo: de dezembro de 2020 a junho 

de 2021.  Metodologicamente, o projeto 

promoverá, por meio de roda de 

conversa e de oficinas, a construção 

e/ou aprimoramento de saberes e 

fazeres concernentes à produção 

agroecológica, envolvendo a confecção 

e a utilização da horta, propriamente 

dita, de compostagem, de 

biofertilizantes e de bioinseticidas, 

elementos imprescindíveis dentro de 

um viés produtivo e agroecológico. Ao 

final da extensão, espera-se que as 

transformações no espaço físico da 

CTVN reflitam na vida dos sujeitos em 

terapia antidrogas, contribuindo para o 

usufruto de uma alimentação mais 

saudável e a elevação da autoestima, 

indispensável para uma reinserção 

social. 

OBJETIVO 

Produzir horta, numa perspectiva 

agroecológica e como estratégia de 

reinserção social dos sujeitos em 

processo de reabilitação de 

dependências químicas, na 

Comunidade Terapêutica Vida Nova 

(CTVN), Bom Jesus da Lapa (BA). 

PÚBLICO ALVO 

Dependentes químicos em fase de 

reabilitação. 

METODOLOGIA 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados esperados: 

1) Colaborar com a formação e a 

reabilitação social dos sujeitos, em 

condição de dependência de 

substâncias psicoativas; 

 

• Momentos 
primordiais;1

• Roda de 
conversa;2

• Seleção e 
treinamento de 
voluntários:3

• Realização de 
encontros 
formativos;4

• Planejamento e 
implantação de 
horta 
agroecológica;

5

• Elaboração de 
relatórios;6


