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Extensão Sementeira:
Troca de Saberes sobre a
utilização de sementes na
agricultura familiar do

Território do Velho
Chico

Etapas de execução

ETAPA I
Mobilização de parceiros e

interessados

ETAPA II
Seleção dos agricultores

participantes

ETAPA V
Relatórios e prestação de

contas do projeto

ETAPA III
Trocas de saberes e

demonstrações práticas
agronômicas

ETAPA IV
Avaliação da experiência,
encerramento e difusão



Apresentação 

Objetivo

Público-alvo

Discutir, realizar trocas de
experiências e demonstrações
técnicas através de encontros
temáticos, sobre as informações
técnicas a respeito do uso e
armazenamento de sementes de
espécies graníferas.

Agricultores familiares que dedicam-
se na produção de espécies graníferas
no município de Riacho de Santana-
BA. 

O projeto pretende orientar e
qualificar, através da discussão
coletiva, sobre escolha, uso, guarda e
conservação de sementes graníferas,
para os agricultores familiares que se
dedicam a produção desse insumo
para seu consumo próprio ou
comercialização no mercado local. O
projeto será promovido nas áreas
rurais do município de Riacho de
Santana - BA, com o intuito de
mostrar aos produtores rurais das
comunidades escolhidas, a
importância do conhecimento
orientado sobre a área de Ciência e
Tecnologia de Sementes. 

Ações previstas

Mobilizar parceiros interessados e
selecionar até 20 agricultores que
desejam participar do projeto;

Realizar 08 encontros temáticos,
que serão compostos por 5
momentos: acolhida e
ambientação; apresentação do
tema gerador; troca de saberes;
demonstração prática agronômica
e; avaliação da experiência do
encontro;

Apresentar os temas geradores em
formato de pergunta para estimular
a participação dos produtores e a
troca de saberes. Esses temas
geradores são: 

01- De onde vem as sementes?

  02- Sementes do mesmo lote são
 todas iguais?

03- Sementes da mesma planta
são iguais?

04- Existem  doenças transmitidas
por sementes?

05- Como seco as minhas
 sementes?

07- Como guardo as minhas
sementes?

06- Como faço a limpeza das
minhas sementes?

08- Como me organizar para
manter as sementes que utilizo?


