
 

 

 

ETAPAS DE EXECUÇÃO  

 

I. Reunião com a comunidade geral 

para apresentação da proposta e 

sensibilização para adesão ao projeto 

 

II. Levantamento de demandas 

fundamentada no Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP) 

 

III. Organização, planejamento e 

preparo de atividades didáticas e 

informativas para atender as demandas 

relacionadas aos principais problemas 

 

IV. Realização de palestras, oficinas e  

dias de campo 

 

V.  Avaliação do projeto   
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APRESENTAÇÃO 

Este projeto estrutura-se na construção 

do perfil da bovinocultura leiteira da 

região de Serra do Ramalho – BA, cuja 

implementação consiste na orientação 

teórica e prática sobre técnicas e manejo 

adequado, visando contribuir na 

manutenção e aprimoramento da 

atividade leiteira na região. Este propõe 

utilizar de diversas atividades, desde 

elaboração e aplicação do Diagnóstico 

Rural Participativo (DRP), assim como 

realização de palestras, oficinas e dias de 

campo a cerca de orientações 

direcionadas aos reais problemas 

enfrentados.  

 

 

OBJETIVO 

Construir o perfil da bovinocultura 

leiteira enquanto subsídio para o 

diagnóstico e implantação de estratégias 

formativas e informativas visando o 

desenvolvimento da cadeia produtiva. 

PÚBLICO-ALVO 

Produtores rurais de Serra do Ramalho 

(BA). 

AÇÕES PREVISTAS 

 Realizar círculo de estudos com 

equipe executora do projeto, e produção 

de matérias didáticos e atividades 

informativas;   

 Articular com os produtores a 

relevância do projeto, bem como 

organizar as atividades a serem 

desenvolvidas nos locais onde serão 

executadas; 

 Realizar atividades formativas 

como palestras, oficinas e dias de campo 

para atender as demandas e necessidade 

dos produtores da região. Durantes os 

encontros serão realizados discussão 

sobre diversos temas; 

 Fomentar o planejamento da 

atividade leiteira através da assessoria 

técnica para o melhor manejo alimentar, 

reprodutivo, nutricional, genético e 

características do sistema de criação; 

 Gerar conhecimentos que levem o 

desenvolvimento/aprimoramento de 

boas práticas que resultem em mais 

produções e rentabilidade para os 

produtores;  

 Fortalecer a prática da 

bovinocultura leiteira na região. 


