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 Simintera 

Foto. Aulas no terreno do Curso de Agricultura Geral 
 

Os Cursos da Escola Agropecuária de Nhacra-Teda têm dois 

componentes: aulas teóricas conduzidas dentro das turmas e um 

componente prático no terreno da escola e nas comunidades vizinhas da 

escola, com a participação dos alunos, professores e membros das 
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A Fundação Educação e Desenvolvimento sempre entendeu a educação para o desenvolvimento como uma ação 
coordenada e contínua que deve abranger uma educação básica ao alcance de todas as pessoas, independente-
mente do sexo e da idade e contribuir para satisfizer as suas necessidades básicas. A educação para o desenvolvi-
mento deve também incluir no seu programa a agricultura, a saúde, as infraestruturas, o fortalecimento das capaci-
dades dos membros das comunidades para poderem produzir mais e melhor; o incremento de outras iniciativas que 
possam gerar mais rendimentos para as pessoas em geral e para os membros das comunidades, em especial, de 
modo a poderem fazer face às necessidades de subsistência das suas própria famílias, melhorar as suas condi-
ções de vida e gerir os seus rendimentos de forma sustentável.  
 
A educação nas áreas rurais deveria contribuir para o desenvolvimento e bem-estar rural, incluindo a segurança 
alimentar, o emprego, a proteção do meio ambiente e a gestão dos recursos naturais. Seria uma educação ampla 
para satisfazer eficaz e equitativamente as necessidades básicas de aprendizagem das crianças, jovens e adultos 
não escolarizados na perspetiva de reduzir a pobreza (Gasperini y Maguire, 2001) 
 
Ao nível da Fundação temos a consciência clara da complexidade destes processos e sabemos que exigem uma 
visão integrada, implicam interdisciplinaridade e trabalho em parceria. Por isso, não poupamos esforços em aperfei-
çoar cada vez mais as nossas intervenções. 
 
Alexandre Furtado(Presidente da Fundação Educação e Desenvolvimento) 
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O ato teve lugar no dia 6 de Março de 2014, na Escola Agropecuária de Nhacra Teda. Iniciou às 09 horas com as 
palavras de boas-vindas e apresentação dos convidados por  parte do Gestor do Centro de Formação e Produção 
de NhacraTeda, Eng.º José Brito e Silva, seguindo-se  um breve historial do Centro e das suas Intervenções, feito 
pelo Dr. Alexandre Furtado, presidente da Fundação Educação e Desenvolvimento.Na sequência da programação, 
tiveram lugar as intervenções, de um representante dos finalistas, Gilberto M`Bali, aluno formado no curso de Agri-
cultura Geral, dos representantes das organizações financiadoras, nas pessoas de Alexandre Na Lamba, em repre-
sentação do EU-PAANE (Programa de Apoio aos Atores Não Estatais, financiado pela União Europeia) e BelenAl-
coladoDurango, representandoa OBRA SOCIAL “LA CAIXA” e também a IEPALA, uma ONG parceira da Fundação 

em dois  projetos executados em Nhacra que criaram as bases para o lançamento dos atuais  projetos. 

O ato oficial foi encerrado com o discurso do Representante do Secretário de Estado do Ensino Básico e Formação 

Profissional e Emprego, Dr. Francisco Armando de Lima Té.  

Estiveram na cerimónia várias personalidades convidadas, destacando-se os professores, o Diretor da Escola Agro-

pecuária e os representantes das autoridades locais. 

Os alunos finalistas que receberam os seus certificados foram num total de 256, distribuídos pelos seguintes cur-

sos:  

Agricultura Geral: 22 alunos 

Criação do Gado Suíno: 43 alunos 

Agente Veterinário: 52 alunos 

Agente Pecuário: 60 alunos 

Hortifruticultura 1: 79 alunos          

 Os cursos lançados oficialmente foram os seguintes: 

Agricultura Geral 

Agropecuária 

Hortifruticultura.  

 

Entrega de Certificados aos finalistas dos cursos de 2013 e lançamento dos cursos para 2014 
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Tal como anunciado no Boletim Simentera nº 1 e na sequência do lançamento feito ao longo do ano 2014 serão 

promovidos os seguintes cursos profissionalizantes: 

Agropecuária. Com este curso pretende-se dotar os jovens das zonas de intervenção com conhecimentos e habi-
lidades que facilitem a sua colaboração efetiva nos projetos de desenvolvimento das suas comunidades, sector e 
mesmo região. 
O curso de agropecuária articulará as componentes agricultura e pecuária como sendo áreas do setor primá-
rio responsáveis pela produção de bens de consumo, mediante o cultivo de plantas e da criação de animais co-
mo gado, suínos, aves, entre outros e como uma prática geralmente dos nossos pequenos produtores. 
 
O curso será constituído por três módulos: a) Agropecuária, em que serão estudados, entre outros, assuntos rela-
cionados com a produção agropecuária e com o agronegócio; b) Agriculturaem que serão estudados os diversos 
tipos de agricultura, a situação da agricultura na Guiné-Bissau, o ambiente e a produção agrícola e as principais 
técnicas agronómicas; c) Pecuária, que proporcionará aos formandos c0onmhecimentos e práticas sobre a pecuá-
ria, o sistema pecuário na Guiné-Bissau, a Anatomia e Fisiologia Animal e sobre Operações Gerais de Maneio. 
 

Hortifruticultura. Depois da formação de nível 1 realizada em 2013, para todos os interessados, independente-
mente das suas formações de base, seguir-se-á, em 2014, uma formação mais técnica e profissionalizante de ní-
vel 2.O curso será desenvolvido em torno de dois grandes módulos que se debruçarão sobre a horticultura e a 
fruticultura. No domínio da horticultura, os formandos terão uma formação teórico-prática sobre as técnicas moder-
nas de produção hortícola, incluindo cuidados na proteção das culturas. Uma atenção especial será posta no culti-
vo de algumas espécies hortícolas, como abobara, alface, cenoura, cebola, mandioca, pepino, tomate e culturas 

leguminosas e na colheita, transformação e conservação dos produtos hortícolas. 

Em relação às plantas fruteiras, para além de uma abordagem sobre os principais frutos da Guiné-Bissau e sobre 

o planeamento de um pomar, um acento especial será posto na plantação, cuidados e manutenção das fruteiras, 

tendo em conta as condições climáticas que a Guiné-Bissau possui e que podem garantir fruta durante todo o ano. 

Agricultura Geral. O curso visaconhecer os fatores e os elementos que condicionam a produção vegetal, dominar 
as principais técnicas de controlo de produção vegetal, conhecer a agricultura ecológica e suas vantagens e co-

nhecer também as potencialidades e capacidades agrícolas da Guiné-Bissau.  

O curso abordará vários temas que incidirão, designadamente, sobre a conservação do solo, a identificação e o 
controle de pragas e doenças nas culturas, mediante aplicação de produtos naturais, identificação e o controle de 
plantas daninhas e sobre a viabilidade da mecanização agrícola na Guiné-Bissau. 
 

Perfil de entrada. Para a inscrição nestes cursos é exigida a habilitação mínima de 9º de escolaridade ou equiva-
lente. 
 
Duração dos cursos 

A carga horária dos cursos será de 240 horas, numa média de 4 horas teórico-práticas diárias, em cinco dias úteis 

da semana. 

 

 

Escola Agropecuária de Nhacra Teda 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_prim%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%ADnos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aves


B OLETI M Nº3  Página 5 

 Escola Agropecuária de Nhacra Teda (Continuação) 

 
Metodologias 

Tendo por um lado como referência a valorização dos recursos humanos, em que os formandos assumem o papel 

proactivo na construção dos seus próprios percursos de vida (pessoais, profissionais e socioeconómicos) e, por 

outro lado, a heterogeneidade dos formandos dos pontos de vistas de idade, formação básica e experiências, se-

rão utilizados os métodos mais sensíveis a estas situações, não podendo faltar os demonstrativos e ativos, com  

espaços para uma forte dinâmica de grupo, no sentido de promoverem a interação e o intercâmbio de experiên-

cias entre os formandos. 

As metodologias de formação defendidas nestes cursos deverão trabalhar ao nível de competências que os for-
mandos, por via dos seus percursos, foram desenvolvendo ao longo da sua vida. A aprendizagem deverá resultar 
por via do encaixe de novos saberes no conjunto de saberes adquiridos de forma não formal ou mesmo informal. 
Em termos de estrutura, todos os cursos terão uma forte componente prática que será desenvolvida nos campos 
ligados à escola e nos terrenos das comunidades e com as comunidades. Nessas sessões serão privilegiadas as 
atividades de ensaio ou experiências de processos, as demonstrações e as visitas de estudo que contemplem a 
observação de atividades locais nos domínios da agricultura/horticultura e de boas práticas e os contactos diretos 
com os vários intervenientes. 

A informação e sensibilização das comunidades sobre formas de aumentarem as suas produções e os seus rendi-

mentos e sobre aspetos relacionados com o aproveitamento máximo dos produtos locais para a melhoria da dieta 

alimentar, sobretudo das crianças, serão ações transversais em todos os cursos. 

 
Avaliação 
A avaliação será feita com base na assiduidade e nas provas escritas e práticas nos campos.  
Serão realizadas, no mínimo, três avaliações ao longo das formações:  

Avaliação contínua, mediante provas de frequência; 

 Avaliação das práticas nos campos;  

Avaliação final. 

As provas de frequência são obrigatórias.  
A classificação das provas será feita com base numa escala de 0-20 valores. A classificação final será a média 
das três provas, ficando excluído o aluno que não atinja a média mínima de 10 valores. 
Os alunos devem assistir obrigatoriamente a pelo menos 75% das atividades programadas e realizadas para po-
derem obter a frequência ao curso. 

No processo de avaliação, terá lugar a avaliação da própria escola. 
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 Emílio Cardoso Djú  

 Aluno formado no Curso de Agricultura-Geral  

 Residente em Cumano, Sector de Safim  

 Animador do Centro de Formação e Produção de NhacraTeda 

Questão: Porque optaste pelo curso de Agricultura Geral e não por outros cursos? 

Resposta: porque agricultura é a minha atividade, é a mais praticada na minha comunidade e também porque é 

um curso que dá possibilidades de criação de auto-emprego. 

Questão: Achas que o curso conseguiu dar-teas ferramentas de que necessitas para a tua atividade? 

Resposta: Acho que sim, mas considero que não o bastante, porque o tempo da formação foi muito curto. 

Questão: Com a formação que recebeste que perspetivas te vão abrir no futuro? 

Resposta: A formação que recebi deu-me competências para melhorar as atividades de agricultura no meu cam-

po, agora já estou mais capacitado para aplicar as novas técnicas de produção para assim aumentar o rendimento 

do meu cultivo. Portanto, essas são algumas perspetivas que a minha formação me abre, trabalhando tanto por 

conta própria como ao serviço de outras empresas agrícolas. 

Questão: Para ti o que pode ser melhorado nos próximos cursos de Agricultura Geral? 

Resposta: A primeira coisa a ser feita é aumentar o tempo de formação, porque considero que esse curso requer 

muita componente prática assistida durante a formação; a segunda coisa seria melhor ter mais um professor que 

assegurasse mais a componente prática, para queos dois pudessem acompanhar um certo número de formandos 

e prestar-lhes uma assistência mas de perto. Também é preciso ter laboratório para as práticas demonstrativas de 

germinação de plantas e análise de insetos. 

Questão: Que conselho tem para outros jovens que ainda não procuraram uma formação como esta? 

Resposta: Os jovens devem ter a consciência de que um homem deve ter uma formação, porque a formação dig-

nifica a pessoa e a torna mais preparada para enfrentar os enormes desafios que a vida nos cria, por isso os jo-

vens devem aderir a esta formação que é de qualidade e, praticamente, sem custos para o formando. 

Obrigado pela Entrevista 

Emílio: Obrigado digo Eu.      

   

Entrevista com um aluno do Curso de Agricultura-Geral 
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 Ana Siga  

Aluna formda no curso de Hortifruticultara1 na Escola Agropecuária de Nhacra-Teda, 

Presidente da Associção de Horticultoras da Comunidade de Nhacra-Teda 1  

 

 

 Como te chamas? 

Ana Siga: Chamo-me Ana Siga 

De que comunidade és? 

Ana Siga: Nhacra-Teda 

Qual é a formação que fizeste na Escola? 

Ana Siga: Fiz a formação de hortifruticultura 

O que é que aprenderam no curso de horticultura? 

Ana Siga: aprendemos a fazer viveiro e já sei fazer o canteiro de viveiro; já sei fazer o canteiro para plantação; já 

sei fazer a transplantação; também já sei fazer a compostagem, o tratamento contra os insectos e também sei que 

devo fazer a rega todos os dias. 

Qual é o conselho que tens para as outras mulheres da sua comunidade? 

Ana Siga: O Conselho que tenho para as outras mulheres da minha comunidade é para que venham à escola 

receber a formação tal como eu que já sei muitas coisas sobre a horticultura, por isso quero que tenham 

conhecimentos tal como eu tenho para que possam ajudar os seus filhos em educação, saúde e em trmos de  

vestuários.  Porque as produções que faço já estou a ver o seu valor, porque é com esse rendimento que compro 

as roupas para as minhas crianças. 

Que outras Coisas mais tens a dizer? 

Ana Siga: Agradeço ao projecto PAANE por nos ter ajudado com esta Escola que nos tem permetido adquirir os 

conhecimentos de que necessitamos para melhorara as nossas situações. 

Obrigado pela entrevista 

Ana Siga: Obrigado digo eu. 
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   Entrevista com uma Aluna formada no Curso de Hortifruticultura 1  



Esta publicação foi produzida com o apoio da Obra Social LA CAIXA e a Fundação 

IEPALA. O seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade da Fundação Educação e 

Desenvolvimento em caso algum pode ser tomado como expressão da posição de LA 

CAIXA e a Fundação IEPALA.   

 


