
“Do campo ao prato”: 

Valorização de frutas e olerícolas de interesse

da agricultura familiar como estratégia para o fortalecimento da

segurança alimentar e nutricional e das práticas agroecológicas
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OBJETIVO

O objetivo do projeto “Do campo ao prato” é articular as ações de ensino, pesquisa e extensão que contribuam para o aumento da segurança

alimentar e nutricional e para o fortalecimento das práticas agroecológicas por meio da valorização de culturas de interesse da agricultura familiar.

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

IFRJ, EMBRAPA, PREFEITURA DE MANGARATIBA (Secretaria de Agricultura e Pesca) e Universidad Nacional Agraria de la Selva (Peru).

PÚBLICO

Agricultores familiares, alunos da educação fundamental, ensino médio, graduação e Pós-graduação, docentes, merendeiras e funcionários de 

prefeituras.

METODOLOGIA

A metodologia compreende a integração de ações de ensino, pesquisa e extensão que contribuam para: 

 A construção do conhecimento de forma participativa, envolvendo os beneficiários e que estejam alinhadas as demandas territoriais;

 Geração de tecnologias sociais desenvolvidas de forma participativa com a comunidade;

 Fortalecimento da cadeia produtiva e da  alimentos orgânicos e agroecológicos;

 Inserção de alimentos oriundos da agricultura familiar de base agroecológica na merenda escolar;

 Fortalecimento de parcerias nacionais e internacionais para o estudo do potencial produtivos nutricional e tecnológicos de cultivares de frutas 

e olerícolas de interesse da agricultura familiar brasileira e peruana; 

 A socialização e divulgação dos resultados obtidos;

 O fortalecimento e catalisação de políticas públicas que estejam direta ou indiretamente as segurança alimentar e nutricional (ex. PAA e 

PNAE).

RESULTADOS ESPERADOS

Esperamos que todas as ações executadas no projeto “ Do campo ao prato” possam contribuir para a melhoria da segurança alimentar e

nutricional da população brasileira.
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