


APRESENTAÇÃO.
O Territórios da Agricultura é um projeto de educação e 
inovação social voltada à agricultura urbana, periurbana e 
rural, baseada na participação coletiva e na co-criação de 
ações que contribuam ao desenvolvimento sistêmico da 
agricultura e da cultura em determinado território.

Os principais objetivos do programa são:

>> Realização de projetos inovadores em parceria com 
agricultores familiares e comunidades locais.

>> Promoção das práticas agrícolas e culturais das 
comunidades por meio da realização de uma exposição 
audiovisual.

>> Mobilização e articulação de rede local voltada ao 
desenvolvimento da agricultura urbana, periurbana e rural no 
município.

>> Educação e desenvolvimento profissional de jovens e adultos.



Visão Sistêmica:
ODS e temáticas  trabalhadas

O projeto se propõe a mobilizar e reunir diversos atores da comunidade local, 
promovendo diálogo com temáticas transversais à agricultura e contribuindo ao 
desenvolvimento sistêmico do território. Dentre os ODS abordados no projeto, 
estão:
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PROPOSTA. Um grupo interdisciplinar passará por uma jornada 
colaborativa, composta por módulos formativos e 
oficinas práticas de imersão territorial e prototipagem 
coletiva.

O grupo será formado por aproximadamente 40 
participantes de diferentes setores sociais e institucionais, 
como representantes do poder público, estudantes, 
pesquisadores, agricultores e atores da sociedade civil e de 
movimentos sociais. Juntos, irão levantar as principais 
demandas do território ligadas à agricultura e co-criarão 
soluções que atendam à comunidade.

Cada módulo formativo apoiará os participantes nas 
respectivas etapas da jornada:

1. Formação de grupo e introdução à temática
2. Imersão e mapeamento territorial
3. Diagnóstico e definição de situação-problema
4. Prototipagem de soluções e implementação de piloto
5. Comunicação de aprendizados junto à comunidade.



A JORNADA.
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DEFINIÇÃO 
DE SITUAÇÃO-

PROBLEMA

Qual o propósito 
deste grupo e o tema 
de nossa atenção?

A que pessoas, 
organizações e 
movimentos esse tema 
interessa e quais as 
necessidades  e vontades 
desta comunidade? 

Que situação-problema 
escolhemos focar neste 

momento e por que?

Quais ideias podemos 
levantar para tentar 
responder à 
situação-problema e 
como implementá-las?

Como divulgar 
esta iniciativa e 
mobilizar nossa 
comunidade?



CAPACIDADES 
DESENVOLVIDAS
A metodologia utilizada no projeto convoca os participantes a serem 
protagonistas no desenho de soluções para seus territórios, 
contribuindo ao desenvolvimento das seguintes capacidades nos jovens 
e adultos participantes:

● Autogestão e trabalho em equipe;
● Conhecimentos sobre Agrossistemas e Cultura do campo;
● Condução de pesquisas coletivas e entrevistas;
● Construção coletiva de saberes;
● Técnicas e abordagens para produção fotográfica e audiovisual;
● Mapeamento e diagnóstico territorial;
● Liderança e mobilização territorial;
● Registro e sistematização de informações e aprendizagens;
● Ferramentas de prototipagem;
● Implementação de protótipos.



Como forma de divulgar os diagnósticos regionais e 
os resultados das inovações realizadas junto aos 
agricultores e de contar a história do projeto, será 
realizada uma exposição audiovisual. Os materiais 
e produções serão elaborados pelos participantes 
do projeto e irão relatar os principais aprendizados 
e descobertas da jornada, além de retratar o 
cenário agrícola do território, seus personagens e 
suas histórias.

A exposição será realizada no próprio município, 
sendo aberto e gratuito ao público. Serão realizadas 
visitas escolares da rede pública enquanto proposta 
de educação cultural e ambiental.

 EXPOSIÇÃO .



> Entrega de livros e materiais pedagógicos para 
participantes;

> Doação de livros paradidáticos ao município;

> Doação de catálogos fotográficos da exposição ao 
município;

> Exposição audiovisual aberta e gratuita ao público;

> Divulgação e valorização de iniciativas de agricultura 
urbana, periurbana e rural;

> Articulação de parcerias institucionais voltada à 
agricultura no território de atuação;

> Educação e inclusão social de jovens;

> Visitas escolares da rede municipal de ensino à exposição 
audiovisual;

> Palestras educativas para professores e educandos da 
rede pública de ensino.

BENEFÍCIOS.



Fundada em 1996 pela psicóloga, autora e educadora Beatriz Monteiro da Cunha, a Evoluir é uma 
empresa educacional com um forte propósito social. Somos especializados em criar materiais, 
processos e tecnologias educacionais que auxiliam professores, gestores e escolas a desenvolver todo 
o seu potencial educador. Trabalhamos por meio da prestação de serviços, patrocínios, apoios 
culturais e editais.

Estamos organizados em quatro áreas: Metodologias Educacionais, Programas de Formação, Eventos 
Educacionais e Editora Evoluir. Atuamos em praticamente todos os Estados e em centenas de 
municípios do país, inclusive na região Amazônica. Nossa atuação já beneficiou mais de 200.000 
pessoas em dezenas de projetos realizados em parceria com o poder público e a iniciativa privada. 
Temos uma filial em Londres, Reino Unido dedicada a programas de mudança de cultura 
organizacional e formação de lideranças para empresas públicas, privadas e ong's.

Já criamos e aplicamos uma série de metodologias educacionais orientadas à inovação nos processos 
de ensino e aprendizagem, sendo a grande maioria em escolas públicas. Dentre essas podemos 
destacar o Programa ECOA, Programa RAIS, Baú das Artes, Nau dos Mestres, Fora da Caixola, 
Construindo Música, StoryJam, Heróis em Ação, Brincando com Pipas e Festival Mundaréu. 

A Editora Evoluir conta com um portfólio de mais de uma centena de livros de literatura infanto 
juvenil e livros didáticos aprovados pelo PNLD, como por exemplo a Coleção Aprendendo com 
Projetos, escolhida para mais de 2 milhões de alunos. Já doamos mais de 1.000.000 de livros para 
escolas públicas por meio do nosso programa social de incentivo à leitura. 

Nosso portfólio completo de projetos, produtos e tecnologias educacionais pode ser melhor 
conhecido pelo canal de vídeos, site e nos links acima e sites abaixo.

NOSSA VISÃO
Construir uma nova 
educação, que leve 
crianças, jovens e 
adultos a desenvolver 
todo o seu potencial, 
estimule o interesse 
pela descoberta e a 
vontade de aprender.

NOSSA MISSÃO
Criar e aplicar novos 
processos de ensino 
e aprendizagem e 
oferecer conteúdos, 
materiais e 
metodologias 
educacionais que 
tornem o aprender 
mais prazeroso, 
eficiente e significativo.

 A EVOLUIR 

Nosso site                     Nosso canal de vídeos     Novidades e atualizações

www.evoluir.com.br       youtube.com/evoluir              fb.com/evoluircultural  instagram.com/evoluir.educacao

https://www.evolve-education.uk/
https://vimeo.com/194387031
https://vimeo.com/190715851
https://vimeo.com/309274829
https://vimeo.com/230019152
https://www.youtube.com/watch?v=j0MdrLMPul8
https://vimeo.com/192604593
https://vimeo.com/192604593
https://vimeo.com/308321730
https://vimeo.com/196153894
https://vimeo.com/195548444
https://vimeo.com/290485480
https://editoraevoluir.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=wmwiGq6bkk4
https://www.youtube.com/watch?v=wmwiGq6bkk4
https://vimeo.com/282885334
http://www.evoluir.com.br
http://www.youtube.com/evoluir
http://facebook.com/evoluircultural



