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.3 0BJETIVOS:
• Educar para a cidadania, para a vida em comunidade, para as solue6es de

•

problemas individuais e coletivos, para formacao de agriciiltores com
conhecimentos amplos e especificos da realidade em que atuam.
Desencadear urn programa de profissionalizaeao de agricultores, atraves de
urn trabalho educativo que envolva: escola, familia e comunidade.
Estimular o filho do agricultor sobre a importancia de sua permanencia no

•

meio rural e desmistificar a ideia de que ao evadir-se do campo teriam vida
mais facil nos centros urbanos.
Orerecer educagao de qualidade aos filhos dos agricultores, de modo que eles

•

desenvolvam projetos experimentais em sua§ propriedades, aprendendo a
trabalhar com satlde, seguranga obtendo melhoria para toda a familia.
Desencadear urn trabalho de aproximaeao com todas as comunidades e

•

articulagao com instituie6es, com vistas a provocar melhorias, beneficiando
todos os envoMdos.
Provocar e facilitar o desenvolvimento de ae6es educativas baseadas nos

•

•

•

•

•

•

principios da Educaeao Comunitaria, geradas na Casa Familiar Rural.
Valorizar a cultura e as experiencias dos alunos como fonte de conhecimento
valido, utilizando-as coma ponto de partida para transformag6es de suas
condi?6es de vida.
Estimular os alunos a compartilhar suas pr6prias experiencias, opini6es e

sentimentos, de modo que permita ao monitor seu conhecimento e a
compreensao da realidade na qual ira atuar.
Refongar os principios de respeito pelos valores culturais das comilnidades
envolvidas na Casa Familiar Rural, aceitando-os como ponto de partida para
a dialogo, permitindo aesim aprofundar a conhecimento da realidade.
Propiciar o envolvimento de monitores e representantes da Associagao da
Casa Familiar Rural no dialogo educativo, compartilhando com o grupo suas
pr6prias experiencias e sua pr6pria dimensao humana como requisito
indispensavel a criaeao de urn clima de confian€a mdtua.
lnstrumentalizar os jovens agricultores com conhecimentos mais amplos

sobre as diversas ciencias e conhecjmentos especificos das ciencias agfarias
para uma formacao de cidadaos criticos, criativos e atuantes mos processos
decis6rios da comunidade (agricultura, politica, economia, cultura, entre
Outros).

•

Fomentar no jovem rural o sentido de comunidade, vivencia grupal e

desenvolvimento do espirito associativo e solidario, al6m de desenvolver a
consciencia de que e possivel -atraves de tecnicas de produgao adequadas,
de transformagao, de comercializagao - viabilizar uma agricultura familiar
sustentavel, sem agressao e prejuizos ao meio ambiente.

