
                                                                      

                                      DIRETIVA:  MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL (MS) 

MUNICÍPIO   GUZOLÂNDIA  

Dados municipais (IBGE)  Área da unidade territorial (2015): 252.477 km2 

População estimada (2016):  5142 pessoas 

Densidade demográfica (2010):  18,86 hab/km² 

Domicílios: 1532  

IDHM (2010):  0,697 

 

ITEM DO PMVA  (MS7) 

AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COM FOCO EM DIFUSÃO E 

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICAS DE BOAS PRÁTICAS AGROAMBIENTAIS.  

DIAGNOSTICO DA AÇÃO  

 

A Prefeitura de Guzolândia, em parceria com o SENAR está promovendo o Programa 

Jovem Agricultor de Futuro com objetivo de formar cidadãos e desenvolver 

competências profissionais em jovens, para a continuidade da Agricultura Familiar e 

promoção do desenvolvimento da agricultura sustentável. Os alunos do Programa irão 

implantar e conduzir uma horta no sistema de produção orgânica, assim, para obter 

conhecimento prático de técnicas e boas práticas agroambientais foi realizado uma visita 

técnica à Chácara Santa Luzia, do proprietário Junio Cezar Leão, beneficiário do 

Programa de Aquisição de Alimentos da merenda escolar, que produz: alface, couve, 

cebolinha, salsa, coentro, repolho, mandioca e brócolis, no sistema de produção 

agroecologico, compromissado com a qualidade socioambiental. 

 

PROPOSTA: 

 Sensibilizar e formar multiplicadores de práticas agroambientais; 

  Contextualizar e proporcionar experiências práticas ambientais nos temas: 

Cultivo orgânico de hortaliças; Reuso da água – Sistema Aquaponia; Controle de 

plantas daninhas  - Mulching e Produção de Húmus – Adubo orgânico. 

 

PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL 
 



FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL: 

 Exposição oral pelos instrutores do Programa Jovem Agricultor do Futuro 

 Site Prefeitura Municipal: www.guzolandia.sp.gov.br 

EXECUÇÃO : 

A visita técnica foi no dia 07/04/2017 das 14:00 hs as 16:00 hs na Chácara Santa Luzia 

onde os alunos obtiveram informações técnicas com os instrutores sobre agricultura 

agroecológica/orgânica e com o proprietário sobre o itinerário da propriedade, 

aprendendo sobre plantio, adubação orgânica, capinas mecânicas, controle natural de 

pragas e doenças, produção de húmus, controle de plantas daninhas através de mulching  

irrigação e reuso da água “ sistema de aquaponia”. Os alunos desenvolveram atividades 

de preparo do canteiro, controle mecânico de plantas daninhas e plantio de alface.  

 

Público atendido: 35 adolescentes de 14 a 17 anos matriculados no “Programa Jovem 

Agricultor do Futuro”. 

Propriedade: Chácara Santa Luzia 

Proprietário: Junio Cezar Leão 

Local: Bairro Córrego do Guará 

Data: 07/04/2017 

 

 

RESULTADOS: 

Essa prática foi fundamental para sensibilização e compreensão do conceito “sistemas 

alternativos de produção sustentáveis”, bem como aprendizado de técnicas de cultivo 

orgânico, produção de húmus e da “aquaponia”, onde poderão produzir peixes e utilizar 

os dejetos como adubo orgânico para as hortaliças, economizando agua e energia.  

Práticas Ambientais observadas na visita técnica:  

 Cultivo orgânico de hortaliças; 

 Reuso da água – Sistema Aquaponia; 

 Controle de plantas daninhas  - Mulching  

 Produção de Húmus – Adubo orgânico 



Os alunos aplicarão o conhecimento no terreno experimental do Programa “ Jovem 

Agricultor do Futuro, ” mas também serão multiplicadores dessas informações e 

conceitos, levando para suas casas e famílias. A mãe de um aluno relatou que o filho 

explicou as técnicas apresentadas na visita técnica e aplicou no quintal de sua casa, 

fazendo um canteiro plantando cebolinha, alface, salsa e rúcula no sistema orgânico. 

Segue abaixo relatório fotográfico. 

 

 

Guzolândia, 06 de maio de 2017. 

 

 

Sara Dias da Silva Lisboa 

Interlocutora PMVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA AÇÃO 

 

 

 

Foto 01- Alunos do Programa Jovem Agricultor do futuro 2017 - visita técnica. 

 

 

Foto 02- Alunos do Programa Jovem Agricultor do futuro 2017 - visita técnica. 

 



 

Foto 03- Alunos do Programa preparando canteiro alface - visita técnica. 

 

 

Foto 04- Alunos do Programa preparando plantando alface - visita técnica. 

 

 

Foto 05- Alunos do Programa plantando alface - visita técnica. 



 

 

Foto 06- Alunos do Programa plantando alface - visita técnica. 

 

Foto 07- Foto fornecida pela mãe de um aluno do Programa Jovem agricultor do futuro, 

aplicando os conceitos do dia de campo no quintal de sua casa. 


