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Introdução
O referido projecto de apoio a capacitação do sector de semente no Vale de Zambeze (MOZ 230)
terá uma duração de 4 anos, com início em 15 de Setembro de 2015.
O objectivo principal deste projecto, que é financiado pelo NUFFIC, agência do Governo dos Países
Baixos, é de contribuir para o desenvolvimento sustentável da economia rural e segurança alimentar
melhorada para homens e mulheres através de desenvolvimento integrado do sector de semente no
Vale de Zambeze.
O projecto prevê 9 resultados principais: (i) Estrutura de gestão e implementação do projecto; (ii)
Planos flexíveis e específicos para cada instituição para a capacitação do sector de sementes com
atenção para questões de género; (iii) Capacidade para dar cursos de curta duração; (iv) Capacidade
de quadros das instituições; (v) Cursos curriculares sobre sector de sementes; (vi) Oportunidades
melhoradas de emprego no sector de semente; (vii) Instituições como centro de referência para o
sector de semente; (viii) investigação por Acão no sector de sementes; e (ix) Sistema de controlo de
qualidade de educação e formação para o sector de semente
A parceria para a implementação do projecto consiste em um consórcio holandês (Instituto Real dos
Trópicos (KIT), Centro de Inovação de Desenvolvimento de Universidade de Wageningen e a
Universidade AERES de ciências aplicadas) e um consórcio Moçambicano liderado pela Agência de
Desenvolvimento do Vale do Zambeze, e sete Instituições de Educação e Formação Agrária: Instituto
Agrário de Mocuba (IAM); Escola Profissional Agrária de Caia (EPAC); Faculdade de Engenharia
Agronómica e Florestal da UniZambeze (FEAF); Escola Agrária de Chidzolomondo (EAC); Faculdade
de Ciências Agrárias da UniZambeze (FCA); Instituto Agrário de Chimoio (IAC); e Instituto Superior
Politécnico de Manica (ISPM).
Depois do lançamento do projecto, o consórcio e os parceiros procederem uma avaliação de
necessidades com os principais intervenientes no sector das sementes, para ter uma imagem clara
das exigências do mercado em termos de competências necessárias para os actuais e futuros
funcionários, como também os serviços esperados. Este estudo de necessidades também forma a
base para um curso de desenvolvimento integrado de sementes aos níveis de ensino superior, médio
e básico.

O sector de sementes em Moçambique
No sector de sementes em Moçambique existem vários sistemas de sementes (www.ISSDseed.org),
Estes sistemas são definidos na base de origem de sementes que o produtor em Moçambique utiliza.
Isto depende da cultura e da região do país, e podem ser1:


1

Sistemas formais de sementes (semente certificada). Mais ou menos 5% de total de
sementes utilizadas (entre semente de grão e de material vegetativo) é semente certificada.

AdZ, 2014. www.ISSDseed.org
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Sistemas intermédios ou semiformais de semente (semente garantida). Mais ou menos 30%
do total das sementes utilizadas é semente garantida ou algo parecido (semente comprada
pelo camponês).



Sistemas informais de sementes (semente de ‘confiança’). Mais ou menos 65% das sementes
utilizadas pelos camponeses originam da própria machamba do camponês ou de outras
machambas da comunidade. A qualidade deste tipo de semente este baseada na confiança
entre camponeses.

Curso de formação de formadores
O curso terá uma duração de 2 semanas (10 dias), incluindo aulas práticas e teóricas e concentra em
5 competências: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação

Grupo Alvo
O Grupo alvo para a FdF são docentes e formadores masculinos e femininos dos cursos de formação
na área de DISS de nível de educação media.
Finalmente o grupo alvo e os beneficiários serão os estudantes do ensino médio e representantes do
sector de sementes ou seja: Extensionistas distritais, gestores de machambas privadas de produção
de semente, produtores de semente e produtores sob contracto.
Espere-se algum conhecimento em comunicação, em geral maior predominância de comunicação
unilateral na transferência de conhecimento e espera-se também grande motivação devido a
importância do tópico.
Temas do curso
O curso de 10 dez dias terá um programa com os seguintes 5 temas:
1.
2.
3.
4.
5.

Desenvolvimento Integrado de Sementes
Comunicação e Extensão
Selecção de variedade
Produção de sementes e garantia de qualidade de sementes
Negócio de sementes

Depois de um dia de introdução para o curso e a abordagem de DISS, haverá dois sobre cada um dos
outros quatro temas. O curso será concluído com um dais de planificação de acções, e que os
participantes do curso desenvolvem um plano concreto para integrar os planos (adaptadas) de aulas
dos 5 temas nas suas actividades, cursos (novos) de duração curta e cursos curriculares (adaptados
ou novos).
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As tarefas e objectivos por tema
Ver Anexo 1 com as tarefas e objectivos
Princípios orientadores A base
Adoptar uma perspectiva mais integrada em relação ao desenvolvimento do sector de sementes, t
tomando em conta a realidade dos camponeses produtores em relação ao aceso de semente de
qualidade das variedades que eles/elas preferem.




Capaz de compreender a relevância de desenvolvimento de sector de sementes, a abordagem
de DISS e os seus princípios orientadores (Conhecimento)
Capaz de analisar diferentes sistemas de sementes (Conhecimento)
Capaz de conduzir uma análise integrado de sector de sementes (Aplicação)

Comunicação e Extensão
Aconselhar agricultores sobre o uso de insumos, sementes de qualidades e práticas agronómicas apropriadas
para garantir o aumento da produtividade






Capaz de identificar diferentes ferramentas práticas para aconselhar produtores sobre inputs, sementes e
práticas agronómicas (compreensão)
Capaz de reconhecer a diferença entre grão e semente de qualidade (compreensão)
Capaz de analisar práticas de produção para determinar possibilidade de melhoramento (analise)
Capaz de aplicar ferramentas de extensão apropriadas para aconselhar agricultores sobre a importância
do uso de semente de qualidade (aplicação)

Selecção de variedade
Aconselhar agricultores sobre a disponibilidade das diferentes variedades disponíveis para
seleccionar a que melhor se adapta as suas condições.





Capaz de identificar as diferentes variedades disponíveis (conhecimento)
Capaz de explicar as diferenças entre as variedades disponíveis (compreensão)
Capaz de recomendar variedades apropriadas (avaliação)

Produção de sementes e garantia de qualidade de sementes
Treinar ou monitorar agricultores/Produtores de semente sobre princípios básicos de produção de
semente e manuseamento pós-colheita para aumentar a qualidade da semente.



Capaz de explicar práticas básicas de produção de semente de qualidade e manuseamento póscolheita (compreensão)
Capaz de demonstrar os passos principais (preparação da cama para semente, sementeira,
sacha, depuramento,…) de produção de semente de qualidade e manuseamento pós-colheita
(limpeza, armazenamento,…) para agricultores/produtores de semente (aplicação)

Negócio de sementes
Desenvolver um plano de negócio agrícola simples para seu contexto/produto para promover o
empreendedorismo.




Capaz de descrever os principais componentes de um plano de negócio (conhecimento)
Capaz de desenvolver um plano de negócio simples baseado na informação disponível (síntese)
Capaz de descrever qualidades pessoais e ambições como empreendedor (avaliação)
7

Abordagem de formação
A formação e baseada na prática e orientada para as tarefas e objectivos indicados e muito
interactivo.
O curso inclui aulas, tarefas para trabalho em grupos e um dia de visita ao campo.

Planos de aulas
Para cada um dos temas e tópicos acima indicados, elaboramos planos de aula. Estes planos de aula
apoiam os facilitadores na sua preparação, implementação e avaliação das aulas e sessões.
Os planos de aula (quatro numa sessão de um dia) incluem informação básica sobre a aula,
objectivos, grupo alvo, processo de instrução, instruções práticas, avaliação de cada sessão e
materiais de recurso. Este manual inclui todos os planos de aula.
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O programa
Dia
1

Tema
Abertura e
introdução
Base de
DISS

2

Comunicação
e extensão

3

Comunicação
e extensão

4

Selecção de
variedades

5

Selecção de
variedades

6

Produção de
sementes e
garantia de
qualidade de
sementes
Produção de
sementes e
garantia de
qualidade de
sementes
Produção de
sementes e
garantia de
qualidade de
sementes
Negócio de
semente

7

8

9

10

Planificação
de acções

Bloco
1a
1b
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

Hora
8.30
9.00-10.30
11.00-12.30
13.30-15.00
15.30-17.00
8.30 -10.30
11.00-12.30
13.30-15.00
15.30-17.00
8.30 -10.30
11.00-12.30
13.30-15.00
15.30-17.00
8.30 -10.30

Tópico
Abertura e introdução dos participantes e expectativas
Aula: Introdução geral sobre DISS
Exercício: análise do Sistema de semente e sua importância
Exercício: análise do Sistema de semente (Continuação.)
Exercício sobre FdF
Aula: Semente e grão
Aula: Extensão e comunicação
Tarefa: Extensão e comunicação
Continuação
Tarefa: Habilidades de comunicação
Aula: Instrumentos de extensão
Tarefa: Instrumentos de extensão
Exercício sobre FdF
Tarefa: Avaliação de variedades; perspectivas de diferentes
grupos de utilizadores
Continuação
Continuação
Exercício sobre FdF
Dia de campo:
Visita aos camponeses produtores de sementes a outros
produtores de sementes pequena escala na área de
Chidzolomondo

2
3
4
1
2
3
4

11.00-12.30
13.30-15.00
15.30-17.00
7.00- 17.00

1
2
3
4

8.30 -10.30
11.00-12.30
13.30-15.00
15.30-17.00

Aula: Necessidade para a produção de sementes
Aula: Agronomia de produção de sementes
Pratica: Agronomia de sementes
Continuação

7.00-17.00

Dia de campo:
Visita aos camponeses produtores de sementes a outros
produtores de sementes pequena escala na área de
Chidzolomondo

1
2
3
4

8.30 -10.30
11.00-12.30
13.30-15.00
15.30-17.00

Aula: Gestão e práticas de pós-colheita de sementes
Continuação
Pratica: Práticas de gestão pós-colheita de sementes
Exercício sobre FdF:

1
2
3
4
1
2
3
4

8.30 -10.30
11.00-12.30
13.30-15.00
15.30-17.00
8.30 -10.30
11.00-12.30
13.30-15.00
15.30-17.00

Aula: Empreendedorismo e sementes
Tarefa: Modelo de negócios Canvas
Continuação
Exercício sobre FdF: Negócio de semente
Plano de acção a ser desenvolvido por cada participante
Plano de acção
Avaliação do curso
Análise de expectativas e encerramento
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1 Desenvolvimento Integrado de Sector de Sementes (Dia 1 Base de
DISS)
1.1

Introdução geral sobre DISS

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico
Professores de ensino básico
Aula teórica
Base de DISS
Introdução geral sobre DISS
Dia 1 – bloco 1 (quatro blocos num dia)
Sala de aula
1.5 Horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Palestra e discussão sobre o desenvolvimento do sector de sementes, a abordagem DISS e os princípios
orientadores de DISS
Palestra incluindo vídeo, com envolvimento activo dos participantes

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de entender a relevância do desenvolvimento do sector de sementes, a abordagem DISS e os
princípios orientadores de DISS (conhecimento)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de
educação básica
Combinação de agro-dealers, técnicos de campo e extensionistas.
Profissões diferentes, mas com o mesmo background teórico e prático.

-

Conhecimento teórico/técnico limitado sobre diferença diferentes sistemas de sementes.
Espera-se muita expectativa no tópico por ser muito relevante.

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

10 Min

Orientação

Facilitador:

Recursos

10

60 Min

10 Min

10 Min

Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades

-

Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema
Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos
Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Facilitador:
Explicação detalhada sobre os 8 princípios orientadores
de DISS, apresentando a apresentação PPT
Demostração animação vídeo sobre os 8 princípios
orientadores de DISS

Pergunta os participantes na plenária o que significa
‘desenvolvimento integrado do sector de sementes

Participantes:
Reflectindo individualmente
Ao pedido do facilitador, compartilhar em plenário
Facilitador:
Explica os objectivos e as actividades da palestra.

Participantes:
Estão autorizados a fazer perguntas sobre as
informações fornecidas

Facilitador:
Pede aos participantes para pensar em exemplos
práticos para cada um dos 8 princípios orientadores de
DISS.

Facilitador:
Pergunta aos participantes em uma sessão plenária
para identificar o sistema de sementes que ganha o
maior foco no currículo actual e ideias para preencher
estas lacunas

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

-

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
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Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

1.2
1.3

General introduction to Integrated Seed Sector Development: http://www.issdseed.org/resource/generalintroduction-integrated-seed-sector-development

Exercício: análise do sistema de semente
Exercício: análise do sistema de semente (Continuação)

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Ensino básico
Professores de ensino básico
Exercício em grupos
Base de DISS
Análise do sistema de semente
Dia 1 – bloco 2&3 (quatro blocos num dia)
Sala de aula
3 Horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Introdução para as 4 etapas da análise de sistemas de semente
Exercício prático em grupos para analisar diferentes sistemas de sementes existentes em Moçambique

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de analisar diferentes sistemas de sementes (conhecimento)
Capaz de conduzir uma análise de sistemas de semente (aplicação)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de
educação básica
Combinação de agro-dealers, técnicos de campo e extensionistas.
Profissões diferentes, mas com o mesmo background teórico e prático.

-

Conhecimento teórico/técnico limitado
Espera-se grande motivação devido a importância do tópico

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
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Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

10 Min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades
Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema

Facilitador:
Explica os objectivos e actividades deste sessão

60 Min

Recursos
Cartões coloridas
Marcadores
Fita-cola de papel

Facilitador:
Explica as diferentes etapas da análise de sistemas de
semente
(etapa 1) Divide os participantes em grupos (4-5
pessoas), e pergunta para definir os diferentes sistemas
de sementes existentes em Moçambique; escreve cada
sistema em um cartão separado
Participantes:
Trabalhar em grupos (4-5 participantes por grupo)
O pedido do treinador, compartilhar em sessão
plenária e consolidar os resultados dos diferentes
grupos
Facilitador:
Valida os resultados do trabalho do grupo, pedindo aos
participantes:
o Se todos os diferentes sistemas de sementes
foram registrados;
o Se sistemas de semente podem ser agrupados
ou devem ser separados
Facilitador:
Palestra, explicando em detalhes o passo seguinte da
análise
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Participantes:
Divide os sistemas de semente entre os grupos
(etapa 2) definem para cada sistema:
o O tipo de culturas: culturas alimentares,
culturas comerciais
o Culturas grandes: mencionar duas culturas
como exemplos
o O tipo de variedades: variedades locais,
melhoradas, exóticas, híbridas
o O tipo de garantia de qualidade de sementes:
informal, semente de qualidade garantida
(QDS), certificados,
o O mecanismo de disseminação de sementes:
intercâmbio local, esquemas de distribuição de
insumos, comerciantes/agrodealers
(etapa 3) Estimação dos grupos a contribuição dos
sistemas analisados (%) a quantidade total de sementes
disponíveis no sector nacional
(etapa 4) Nos cartões separados de verdes e vermelhos,
grupos analisam para suas sistemas de sementes
analisados as forças e fraquezas
Formador e os participantes:
Após a conclusão da análise de sistemas de semente,
compartilhar os resultados em plenária e discute
10 Min

10 Min

Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos
Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Facilitador:
Pede que os participantes em plenária pensam como os
pontos fracos nos diferentes sistemas de semente
podem ser abordados.

Facilitador:
Peça aos participantes quais são as implicações da
realidade dos diferentes sistemas de sementes para o
seu trabalho?
Peça aos participantes para compartilhar em sessão
plenária

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

-

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
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Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

1.4

ISSD Technical note 2 – Seed Systems Analysis: http://www.issdseed.org/resource/issd-technical-note-2seed-systems-analysis

Exercício sobre FdF

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Ensino Básico
Docentes de Ensino Básico
Exercícios Individuais e em grupo com discussões plenários
Exercício de integração para cada um dos 5 temas: DISS
Actividades de integração do currículo dos cursos de DISS
Dia 1 Bloco 4
Sala de aulas
1.5 Horas em cada sessão

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Num caderno individual de aprendizagem os participantes avaliam as sessões de tópico no dia (ou dias)
anterior (es) em relação as implicações para o seu trabalho
Eles discutem os planos de aula em grupos pequenos e adaptam os planos das sessões (planos de aulas)
para o seu trabalho e compartilham as adaptações feitas no plenário.

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de adaptar e implementar sessões comparáveis sobre o tema e os tópicos no seu próprio contexto
de trabalho (síntese)

-

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente e conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
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-

O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de
educação básica
Combinação de agro-dealers, técnicos de campo e extensionistas.
Profissões diferentes, mas com o mesmo background teórico e prático.

-

Conhecimento teórico/técnico limitado e espera-se grande motivação devido a importância do tópico

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

10 Min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades
Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema
Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos
Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Formador:
Fazer um breve resumo das sessões que serão
avaliadas e adaptadas.
Perguntar os participantes para reflector brevemente
sobre estas sessões.

50 Min

10 Min

15 Min

Formador:
Perguntar os participantes para complementar os
cadernos individuais de aprendizagem, incluindo
questões sobre como melhorar as sessões
Dividir os participantes em grupos pequenos para
adaptar os planos das sessões

Recursos

Caderno (de capa
dura) pessoal de
aprendizagem;
Planos das sessões
(forma imprimida e
digital)

Nota: Avaliação faz parte de orientação

Formador:
-

-

Pergunta os participantes de partilhar quais elementos
das sessões de hoje eles utilizarão nas formações no
futuro
Pergunta os participantes de partilhar quais elementos
da sessão de dia eles vão adaptar e como

-

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material
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-

Avaliação da aula/secção
Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

Gordijn, F., Helder, J. and N. Eernstman. 2012. Reflection methods – tools to make learning more explicit.
Wageningen UR, Centre for Development Innovation
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2 Dia 2 Comunicação e Extensão
2.1

Aula: Semente e grão

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Aula e discussões
Comunicação e Extensão
Semente e Grão
Dia 2 – bloco 1 (quarto blocos em um dia)
Sala de aula
1.5 Horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Através de aulas teóricas e discussões, o formador e os formandos exploram as diferenças entre semente e
grão

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de diferenciar o grão de semente de qualidade (compreensão).

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de
educação básica.
O grupo alvo final serão uma combinação de agro-dealers, técnicos de campo e extensionistas. Como
também profissões diferentes, mas com o mesmo background teórico e prático.
A justificação será que o conhecimento teórico/técnico é limitado sobre a diferença entre grão e semente.
Espera-se grande motivação devido a importância do tópico

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

Recursos

15 min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base

Formador:
Mostra diferentes amostras de grão e semente
Pergunta os participantes o que faz deles diferentes
Olhando para características visíveis e invisíveis.

Amostras de grão e
sementes
ilustrando
diferenças claras
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Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades

50 min

10 min

15 min

Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema

Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos
Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

-

Relacionar esse facto a produtividade quando se usa
cada um deles.

Participantes:
Discutem em pares (zunzum)
A quando do pedido do formador, partilham com a
turma.

Formador:
Explica os objectivos e actividades dessa sessão
Formador:
Explica o que faz da semente uma semente e grão um
grão
Brevemente explica as diferenças da semente de
qualidade produzida nos diferentes sistemas de
sementes- semente do produtor, semente produzida
pela comunidade, semente produzida por empresas
(com mais detalhes noutra sessão)
Salientar que produtores também produzem sementes
de qualidade
Explicar as vantagens de usar semente de qualidade
para produção de culturas.

Aula

Participantes:
Fazem perguntas sobre a informação fornecida.
Formador:
Pergunta aos participantes que tipo de semente eles
recomendariam a produtores e porque.

Formador:
Pergunta aos participantes como elevar o interesse dos
produtores na semente de qualidade.

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

-

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
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Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

2.2

Aula: Extensão e comunicação

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Aulas e discussões
Comunicação e extensão
Extensão e Comunicação
Dia 2 – bloco 2 (Quatro blocos em 1 dia)
Sala de aula
1.5 Horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Os participantes jogam o “Bean game”, que os permite experimentar os conceitos de comunicação,
participação e de sustentabilidade duma forma simples e rápida.
Através de aulas e discussões, o formador e os participantes explora o modelo SMCRE (Source, Message,
Channel, Receiver, Effect) para uma comunicação efectiva na extensão.

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de comunicar efectivamente com os produtores sobre o uso de inputs, sementes de qualidade e
práticas agronómicas (aplicação)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

Combinação de agro-dealers, técnicos de campo e extensionistas.
Algum conhecimento sobre a comunicação, mas geralmente na transferência de conhecimento apenas
(unidireccional)

Processo de instrução
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De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

Recursos

30 min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades
Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema
Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos
Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Jogo de Feijões
Ver instruções na sessão de práticas abaixo.

Pratos e feijões;
poster com
objectivos e regras
do jogo.

40 min

10 min

10 min

Formador:
Explica os objectivos e actividades da sessão.

Formador:
-

Aula sobre
comunicação e
modelo SMCRE

Introduz comunicação no contexto de extensão
Explica o modelo SMCRE para uma comunicação
efectiva na extensão
Adaptar a aula para nível básico de educação

Participantes:
Fazem questões sobre a informação fornecida.

Formador:
Pergunta porque produtores nem sempre seguem os
conselhos dos extensionistas.

Formador:
Pergunta como eles podem melhorar suas técnicas de
comunicação.

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

Jogo de Feijões

Pratos e feijões; poster
com objectivos e regras
do jogo.

-

Divide os participantes em pequenos grupos de 4 a 5 pessoas
Cada grupo senta em círculo por volta da tabela
Impõe silêncio absoluto entre os participantes
Cada grupo recebe um prato contendo 25 feijões
Mostra o objectivo e as regras do jogo e pede um dos participantes para ler
em voz alta.
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-

-

-

-

Objectivo:
O objectivo de cada participante do jogo é obter o maior número de feijões
possíveis durante o jogo
Regras:
o
A quando do sinal do facilitador, os participantes tiram os feijões do
prato- todos ao mesmo tempo, mas usando somente uma mão. Essa é
a primeira ronda
o
O remanescente no prato é duplicado após cada ronda pelo
organizador até um máximo de 25 feijões.
o
O jogo termina quando o prato estiver vazio, ou após 10 rondas.
Perguntas não são permitidas
Quando o facilitador do sinal (som das palmas), inicia a primeira ronda; a
ronda termina quando o facilitador bate as palmas de novo (uma curta pausa
entre as palmadas)
O jogo tem 10 rondas
O jogo pode ser repetido com participantes que mostram ter percebido o
jogo; com outros participantes ao redor observando
No fim do jogo, grave o total levado por pessoa e por grupo; o maior e menos
número de feijão por pessoa e o total do grupo é providenciado e gravado

Após o jogo, discutam as seguintes questões:
O que os participantes sentiram durante o jogo?
O que o jogo mostra sobre interacção entre pessoas?
O que isso significa em relação a comunicação entre pessoas?
O que o jogo mostra em relação a sustentabilidade?

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

De Boef, W.S. e Thijssen, M.H. 2007. Ferramentas participativas no trabalho com cultivos, variedades e
sementes. Um guia para profissionais que trabalham com abordagens participativas no manejo da
agrobiodiversidade, no melhoramento de cultivos e no desenvolvimento do sector de sementes.
Wageningen UR, Wageningen Internacional.
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2.3

Exercício: Extensão e comunicação

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Trabalho em grupo e discussão
Comunicação e extensão
Extensão e Comunicação
Dia 2 – bloco 3 (Quatro blocos em um dia)
Sala de aula
1.5 Horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Em grupos, os participantes praticam o modelo SMCRE (Source, Message, Channels, Receiver, Effect) para
uma comunicação efectiva na extensão

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de comunicar efectivamente com os produtores sobre o uso de inputs, semente de qualidade e
práticas agronómicas (aplicação)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

Combinação de agro-dealers, técnicos de campo e extensionistas.
Algum conhecimento sobre comunicação, mas geralmente apenas na transferência de conhecimento
(unidireccional)

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

10 min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades

Formador:
Explica os objectivos e actividades da sessão
Faz uma ligação com a aula sobre modelo SMCRE para
uma comunicação efectiva na extensão

Recursos
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70 min

0 min

10 min

Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema
Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos
Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Trabalho sobre comunicação efectiva usando modelo
SMCRE
Ver instrução para a sessão prática abaixo.
50 minutos de trabalho de grupo; 20 muntos para
apresentação e discussão

Note: Avaliação dessa parte será na fase exploratória

Formador:
Pergunta os participantes como eles podem usar o
modelo SMCRE nos seus locais de trabalho

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

Trabalho sobre comunicação efectiva usando modelo SMCRE

Flipcharts, marcadores

-

-

Divide os participantes em grupos
Esboça situações diferentes, ex: agro-dealers querem vender sementes de
hortícolas de alta qualidade para uma companhia internacional; extensionistas
de sementes querem promover semente certificada de milho hibrido
produzido por produtores de pequena escala; extensionistas de semente
querem promover sementes de feijão produzida pela comunidade
Dê a cada grupo de participantes uma situação específica, e peça que eles
elaborem um plano de comunicação de acordo com o modelo SMCRE:
o Source – Quem irá disseminar a mensagem? Qual é a origem da
mensagem?
o Message – Qual é a sua mensagem? Formule uma mensagem concisa e
atractiva.
o Channels – Qual será o canal de comunicação mais efectivo? Porquê?
o Receiver – Qual é o grupo alvo da tua mensagem?
o Effect – Qual é o feedback que estão a ter do grupo alvo?

-

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
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Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-
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3 Dia 3 Comunicação e Extensão
3.1

Aula e exercício: Habilidades de comunicação

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Encenação e aula
Comunicação e aconselhamento
Habilidades de comunicação
Dia 3 – bloco 1 (Quatro blocos em um dia)
Sala de aulas
1.5 horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Através de encenação, os participantes desencolem um código e conduta para comunicação com
produtores
Uma aula de enfatiza a importância de aspectos de extensão e comunicação efectiva com produtores

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de comunicar com produtores duma forma efectiva sobre uso de inputs, sementes de qualidade e
práticas agronómicas (aplicação)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

Extensionistas, gestores de farmes de empresas de sementes, produtores de sementes (via contracto)
Algum conhecimento sobre comunicação, mas geralmente tem experiencia em transferência de
conhecimento (unilateral)

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

Recursos

40 min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base

Encenação sobre código de conduta na comunicação com
produtores
Ver instruções na sessão prática abaixo.

Cartões verdes e
vermelhas,
marcadores,
flipcharts, fita de
papel
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30 min

20 min

0 min

Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades
Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema
Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos

Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Formador:
Lecciona sobre habilidades de comunicação efectiva
Também, toca no tópico sobre como as pessoas
aprendem (ouvir, ver, fazer, explicar aos outros, etc.)

Aula e
apresentação

Participantes:
Pede para clarificar quando necessário.

Formador:
Pergunta aos participantes quais são os aspectos
chaves duma comunicação efectiva com produtores,
tendo em conta suas experiencias.
Pergunta participantes se podem adicionar algo mais
no código de conduta na comunicação com produtores;
pode-se usar diferentes cartões coloridos.

Ver perguntas de avaliação acima

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

Encenação sobre código de conduta para comunicar com produtores

Cartões verdes e
vermelhos, marcadores,
flipcharts, fita-cola de
papel

Duas rondas de encenação, por sessão:
Imagine uma situação específica, ex: um extensionista quer obter informação
sore que variedades produtoras usam; ou um extensionista quer ensinar
produtores uma nova prática agrícola;
Um formador faz o papel de extensionista; um formador faz o papel de
produtor;
Na entrevista o extensionista comete muitos erros; veja abaixo;
Divida os erros em duas encenações; é mais prático escrever os erros para
cada encenação num cartão, para que o formador/extensionista possa
verificar durante a encenação quais erros ele deve cometer.
Depois da encenação, o formador pergunta aos participantes que erros foram
cometidos
Quando os participantes mencionam os erros, ele é obrigado a escrever num
cartão vermelho (ex: não se apresentar ao produtor)
O mesmo participante é perguntado para rectificar o erro e escrever num
cartão verde (primeiro, apresente-se)
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-

O formador recolhe esses dois cartões e coloca o vermelho no flipchart e o
verde noutro flipchart

Depois de duas rondas de encenação:
Depois de completas as duas rondas, os participantes terão juntos
desenvolvidos código de conduta para comunicar com produtores
Participantes podem adicionar tópicos ao código de conduta na fase de
avaliação e transferência depois da aula
Possíveis erros a cometer durante a encenação:
Esquecer de se apresentar
Falar e não ouvir
Apressar, interromper, fazer mesma pergunta várias vezes
Falta de interesse, não desenvolver uma relação, rejeitar convites (ex: visitar
campos, tomar chá juntos)
Não explicar o objectivo da visita, apenas começar a questiona
Usar terminologias complicadas, complicar o produtor
…

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
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Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

3.2

Lecture Active learning and teaching. Daan Westrik, CAH Vilentum, Dronten, The Netherlands. NICHEMOZ-230: ToT workshop Wageningen 2016
Lectures of Eng. José Carlos

Aula: Ferramentas de comunicação

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Aula
Comunicação e aconselhamento
Ferramentas de extensão
Dia 3 – bloco 2 (quatro blocos em um dia)
Sala de aulas
1.5 horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Uma aula sobre diferentes ferramentas para aconselhar produtores, incluindo radio televisão, panfletos,
dias de campos, feira de semente e visita entre produtores, etc.
O formador envolve participantes activamente na aula e avaliação das ferramentas

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de aplicar ferramenta apropriada de extensão para aconselhar produtores na importância do uso de
sementes de qualidade (aplicação)

-

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

Uma combinação de agro-dealers, técnicos de campo e extensionistas.
Algum conhecimento sobre e experiencia sobre diferentes ferramentas.

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

10 min

Orientação

Formador:

Recursos
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60 min

Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades
Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema

-

-

Pergunta participante para discutir em grupos de dois e
partilhar um exemplo na qual eles convenceram
produtores a adoptar nova prática.
Pede a alguns grupos para partilhar em planaria
Explica os objectivos e actividades da sessão

Formador junto com participantes:
Aulas sobre diferentes ferramentas de extensão,
envolver participantes na avaliação das ferramentas
Seleccionar uma ferramenta, mostrar uma imagem, e
explicar o que é: ex: panfleto de um agro-dealer
publicitando uma variedade nova
Pergunta aos participantes quão efectiva eles acham
que a ferramenta é: efectiva, não efectiva,…
Explica mais sobre essa ferramenta
A seguir, junto com os participantes completam a
matriz sobre as ferramentas no flipchart, discutindo os
requisitos para o seu uso, vantagens e desvantagens
das ferramentas em detalhe
Outros exemplos de ferramentas são: panfletos,
telefone, musica/canções e dramatização, televisão,
rádio, visitas, treinamentos, machamba escola do
camponês, dia de campo de produtor, feira
diversificada, …
Ferramenta

10 min

10 min

Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos
Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Requisitos para
seu uso

Vantagens

Aula incluindo
exemplos de
diferentes
instrumentos,
flipchart,
marcadores

Desvantagens

Formador:
Pede os participantes para reflectirem na matriz e
partilhar que ferramentas eles acham que devem usar
mais na comunicação acerca de variedades e sementes
de qualidade.
Formador:
Pergunta aos participantes que nova ferramenta eles
vão tentar no future.

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material
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-

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

3.3

Exercício: Ferramentas de comunicação

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Trabalho em grupo
Comunicação e aconselhamento
Ferramentas de extensão
Dia 3 – bloco 3 (quarto blocos em um dia)
Sala de aulas
1.5 horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Um trabalho sobre diferentes ferramentas para aconselhar produtores; participantes escolhem
ferramentas para elaborar. Ferramentas incluem radio, televisão, panfletos, dias de campo, feiras de
semente, visitas de troca de experiencia entre produtores, etc.

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de aplicar ferramenta de extensão apropriada para aconselhar produtor sobre a importância do uso
de sementes de qualidade (aplicação)

Grupo alvo
31

Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

Uma combinação de agro-dealers, técnicos de campo e extensionistas
Algum conhecimento sobre e experiencia nas diferentes ferramentas

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

15 min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades
Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema

Formador:
Explica um caso específico, e pergunta aos
participantes que ferramentas eles gostariam de usar
para extensão/promoção
Explica alguns casos que são muito diferentes, e requer
diferentes ferramentas
Explica os objectivos e actividades da sessão

Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos
Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Formador e participantes:
Partilham os resultados do trabalho em plenária e
discutem

40 min

20 min

10 min

Trabalho sobre ferramentas de extensão
Formadores:
Pergunta aos participantes sobre seu interesse em
elaborarem uma ferramenta específica de um dos
casos discutidos anteriormente
Formar grupos de acordo com interesse dos
participantes

Recursos

Flipchart,
marcadores e
cartões de
diferentes cores

Participantes:
Elaboram a ferramenta num flipchart, abordam:
o …
o …
o …
o …
o …

Formador:
Pergunta aos participantes que novos métodos irão
usar no futuro nos seus trabalhos

Instrução dos participantes para secção de práticas
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Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

-

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

3.4

Exercício sobre FdF

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Ensino Básico
Docentes de Ensino Básico
Exercícios Individuais e em grupo com discussões plenários
Exercício de integração para cada um dos 5 temas: DISS
Actividades de integração do currículo dos cursos de DISS
Dia 1 Bloco 4
Sala de aulas
1.5 Horas em cada sessão

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Num caderno individual de aprendizagem os participantes avaliam as sessões de tópico no dia (ou dias)
anterior (es) em relação as implicações para o seu trabalho
Eles discutem os planos de aula em grupos pequenos e adaptam os planos das sessões (planos de aulas)
para o seu trabalho e compartilham as adaptações feitas no plenário.

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
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-

Capaz de adaptar e implementar sessões comparáveis sobre o tema e os tópicos no seu próprio contexto
de trabalho (síntese)

-

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente e conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de
educação básica
Combinação de agro-dealers, técnicos de campo e extensionistas.
Profissões diferentes, mas com o mesmo background teórico e prático.

-

Conhecimento teórico/técnico limitado e espera-se grande motivação devido a importância do tópico

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

10 Min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades
Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema
Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos

Formador:
Fazer um breve resumo das sessões que serão
avaliadas e adaptadas.
Perguntar os participantes para reflector brevemente
sobre estas sessões.

50 Min

10 Min

Formador:
Perguntar os participantes para complementar os
cadernos individuais de aprendizagem, incluindo
questões sobre como melhorar as sessões
Dividir os participantes em grupos pequenos para
adaptar os planos das sessões

Recursos

Caderno (de capa
dura) pessoal de
aprendizagem;
Planos das sessões
(forma imprimida e
digital)

Nota: Avaliação faz parte de orientação
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15 Min

Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Formador:
-

-

Pergunta os participantes de partilhar quais elementos
das sessões de hoje eles utilizarão nas formações no
futuro
Pergunta os participantes de partilhar quais elementos
da sessão de dia eles vão adaptar e como

-

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

-

Avaliação da aula/secção
Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

Gordijn, F., Helder, J. and N. Eernstman. 2012. Reflection methods – tools to make learning more explicit.
Wageningen UR, Centre for Development Innovation
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4 Selecção de variedades (Dia 4)
4.1
4.2
4.3

Exercício: Avaliação de variedades; perspectivas de diferentes grupos de produtores
Exercício: Avaliação de variedades; perspectivas de diferentes grupos de produtores
(Continuação)
Exercício: Avaliação de variedades; perspectivas de diferentes grupos de produtores
(Continuação)

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Plenária e trabalhos em grupo, e discussões
Selecção de variedade
Avaliação de variedades
Dia 4 – bloco 1 - 3 (quarto blocos em um dia)
Sala de aula
3 * 1.5 horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

-

Mistura de trabalhos em planaria, trabalhos em grupo e discussões sobre variedades, suas características,
e perspectivas para o produtor na escolha de variedades para condições específicas do produtor
Participantes irão praticar com ferramentas participativas para identificar e avaliar características varie
tais; essas ferramentas são muito práticas na identificação das características varie tais para intervenção
na selecção de variedade, produção de semente e conservação de recursos genéticos.
Através dessas práticas, participantes irão aprender acerca das perspectivas de diferentes grupos de
usuários nas características de variedades.

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de identificar as diferentes variedades disponíveis (conhecimento)
Capaz de explicar as diferenças entre as variedades disponíveis (compreensão)
Capaz de recomendar as variedades adequadas (avaliação)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

Combinação de agro-dealers, técnicos de campo, extensionistas
Diferentes profissões, mas com mesmo background teórico e prático
Conhecimento técnico/teórico limitado sobre selecção de variedade e interesses de grupos de usuários
Alta motivação devido ao conhecimento limitado
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Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

Recursos

15 min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades

Formador:
Pede aos participantes para discutirem em grupos de
dois as seguintes questões:
o Qual é a principal cultura que você cultiva?
o Qual é a variedade mais popular dessa cultura?
o Porquê os produtores gostais dessa variedade?

Cartões e
marcadores

Participantes:
Discutem em pares (zunzum)
A quando do pedido do formador, partilham em
plenária.
Formador:
Introduz o tópico e explica os objectivos da sessão
Explica as metodologias usada na sessão

Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema

Exercício plenário de metaplano (Passo 1)
Ver instruções da sessão prática abaixo

45 min

Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos

Sessão em plenária: apresentação e discussão
Formadores/facilitadores e participantes:
Apresenta as matrizes e outputs das discussões acima
Comparar os outputs das equipes
Discutir as diferenças entre as equipes e relacionar
essas com os tipos de culturas abordadas, e o sistema
de semente (informal, intermediário, formal)

15 min

Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Formador:
Pergunta aos participantes se ao usarem esses
métodos, iriam recomendar as mesmas variedades

195
min

Guião de
ferramentas
participativas,
posters,
marcadores e
cartões de
diferentes cores,
autocolantes de
diferentes cores,
grão de milho e
feijão.

Trabalho em grupo sobre ranking (Passo 2 – 8)
Ver instruções da sessão prática abaixo

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material
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1º Passo: Exercício plenário de metaplano
Formador:
Distribui quatro cartões a cada participante
Participantes:
Escrevem características das variedades nos cartões; uma característica por
cartão

Guião de ferramentas
participativas, posters,
marcadores e cartões de
diferentes cores,
autocolantes de
diferentes cores, grão de
milho e feijão.

Formador:
Pede aos participantes para entregarem o cartão mais importante
Junto com os participantes, aglomeram os cartões de acordo com as
características
Pede aos participantes para entregarem o segundo cartão mais importante,
com uma característica ainda não mencionada por outros
Agrupa os novos cartões com os antigos
Repete os passos acima até terminarem os cartões
Junto com os participantes, identificam principais títulos para os aglomerados

Passos 2 – 8: Trabalho em grupo sobre ranking
Formador:
Divide os participantes em grupos de três ou quatro equipas; cada equipa é
guiada pelo formador/facilitador
Participantes:
Seguem as instruções dadas pelo formador/facilitador
2º Passo: Conversão do metaplano para estudo de caso
Escolhe uma cultura e uma situação de trabalho de um dos participantes; a
situação dele/a será usada como estudo de caso
Tente compilar uma lista de características de variedades para a cultura do
estudo de caso
Use as características varietais do metaplano da plenária e modifique onde
necessário
Escreva as características varietais nos cartões; se necessário especifique
usando cores diferentes

3º Passo: Identificação das maiores/principais variedades no estudo de caso
Pede a pessoa indicada para mencionar principais variedades, ambas locais e
melhoradas para a cultura designada.
Coloque os nomes em cartões; se necessário aglomere-os usando cores
diferentes de cartões (ex: para locais, melhoradas, hibridas, etc.)
4º Passo: Matriz de classificação das variedades e características das variedades
Desenhe uma matriz com diferentes variedades (horizontal) e características
(vertical)
Caracterize as variedades usando número de estrelas (1-5) onde 1 é muito
mau e 5 muito bom
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5º Passo: identificação de grupos de usuário/produtores
Pergunta a pessoa designada quais são os maiores usuários/produtores das
variedades
Desenhe os nomes dos grupos em cartões; se necessário ordene-os de acordo
com afiliação institucional, status socioeconómico, etc.
6º Passo: Matriz de classificação de variedades e grupo de usuários
Desenhe uma matriz com variedades (horizontal) e diferentes grupos de
produtores, mais extensionistas, oficial de produção de semente, e
melhorador (vertical)
Divide os membros das equipes entre os grupos de produtores, extensionistas,
oficial de produção de semente e melhorador
Cada grupo (com um ou mais membros) obtém 10 pontos (ou semente de
feijão), que irão alocar entre as variedades indicando as preferências. Podem
alocar 10 pontos para uma variedade ou dividir os 10 pontos entre as várias
variedades
Cada grupo de produtor obtém 10 pontos vermelhos (ou semente de milho),
que podem ser alocados entre variedades para indicar que tipo de variedade
precisar ser melhorada através de melhoramento de plantas
7º Passo: classificação aos pares
Desenhe uma matriz de classificação aos pares com variedades
Classifique as variedades, usando perspectivas de vários grupos de produtores
Identifique as variedades mais apreciada

8º Passo: Conclusões gerais
Coloque as diferentes matrizes juntas e compare-as
Tire algumas implicações gerais dos passos anteriores sobre tipo de variedades
que produtores gostam e que tem de ser disponibilizado/desenvolvida tendo
em conta as preferências dos grupos de produtores
Reflectir junto coma pessoa designada
Coloque as conclusões gerais em forma de bullet num poster
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Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

4.4

De Boef, W.S. e Thijssen, M.H. 2007. Ferramentas participativas no trabalho com cultivos, variedades e
sementes. Um guia para profissionais que trabalham com abordagens participativas no manejo da
agrobiodiversidade, no melhoramento de cultivos e no desenvolvimento do sector de sementes.
Wageningen UR, Wageningen International.

Exercício sobre FdF

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Ensino Básico
Docentes de Ensino Básico
Exercícios Individuais e em grupo com discussões plenários
Exercício de integração para cada um dos 5 temas: DISS
Actividades de integração do currículo dos cursos de DISS
Dia 1 Bloco 4
Sala de aulas
1.5 Horas em cada sessão

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Num caderno individual de aprendizagem os participantes avaliam as sessões de tópico no dia (ou dias)
anterior (es) em relação as implicações para o seu trabalho
Eles discutem os planos de aula em grupos pequenos e adaptam os planos das sessões (planos de aulas)
para o seu trabalho e compartilham as adaptações feitas no plenário.

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
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-

Capaz de adaptar e implementar sessões comparáveis sobre o tema e os tópicos no seu próprio contexto
de trabalho (síntese)

-

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente e conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de
educação básica
Combinação de agro-dealers, técnicos de campo e extensionistas.
Profissões diferentes, mas com o mesmo background teórico e prático.

-

Conhecimento teórico/técnico limitado e espera-se grande motivação devido a importância do tópico

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

10 Min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades
Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema
Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos

Formador:
Fazer um breve resumo das sessões que serão
avaliadas e adaptadas.
Perguntar os participantes para reflector brevemente
sobre estas sessões.

50 Min

10 Min

Formador:
Perguntar os participantes para complementar os
cadernos individuais de aprendizagem, incluindo
questões sobre como melhorar as sessões
Dividir os participantes em grupos pequenos para
adaptar os planos das sessões

Recursos

Caderno (de capa
dura) pessoal de
aprendizagem;
Planos das sessões
(forma imprimida e
digital)

Nota: Avaliação faz parte de orientação

41

15 Min

Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Formador:
-

-

Pergunta os participantes de partilhar quais elementos
das sessões de hoje eles utilizarão nas formações no
futuro
Pergunta os participantes de partilhar quais elementos
da sessão de dia eles vão adaptar e como

-

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

-

Avaliação da aula/secção
Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

Gordijn, F., Helder, J. and N. Eernstman. 2012. Reflection methods – tools to make learning more explicit.
Wageningen UR, Centre for Development Innovation

5 Selecção de variedades (Dia 5): Dia de Campo
Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Visita de campo, incluindo trabalho
Comunicação e extensão + selecção de variedade
Extensão e variedade
Dia 5 – todo dia; o trabalho será explicado no final do dia 4
Campo – Chidzolomondo
Todo dia
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Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Visita a pequenos produtores de sementes na área de Chidzolomondo
Participantes são expostos a várias práticas de grandes e pequenos produtores de semente
Nessa visita, irão focar na comunicação com produtores e variedades usadas e produzidas pelos
produtores na produção de semente
Eles irão fazer um exercício sobre matriz de classificação (ver trabalho)

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de comunicar efectivamente com produtores no uso de inputs, semente de qualidade e práticas
agronómicas (aplicação)
Capaz de identificar as diferentes variedades disponíveis (conhecimento)
Capaz de explicar as diferenças entre as variedades disponíveis (compreensão)
Capaz de recomendar variedades adequadas (avaliação)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc
-

Combinação de agro-dealers, técnicos de campo, extensionistas
Diferentes profissões, mas mesmo background teórico, e diferentes backgrounds prático
Geralmente, visitas de campo são muito valorizadas; permite que façam o elo da teoria e da prática

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

30 min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades

Dia anterior

Recursos

Formador:
Explica aos participantes os objectivos da visita de
campo
Divide participantes em grupos menores e lhes da um
trabalho para prepararem um poster sobre:
o Produtores e suas variedades- estarão os produtores
satisfeitos com as variedades, ou enfrentam alguns
problemas?
o Produtores de semente e suas variedades- será que
os produtores de semente fornecem aos produtores
sementes de variedades que eles preferem, ou
existem algum desajuste?
o Recomendações para produtores- que
recomendações poderias dar aos produtores em
relação com uso de variedade?
Indique a hora de partida para a visita
Participantes:
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-

Dia
inteiro

30 min

Preparar questões para as duas visitas, em relação as
questões acima mencionadas
Preparar para um exercício de matriz de classificação
de variedade com produtores; ver instruções abaixo

Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema

Visita de estudo

Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos

O dia seguinte

Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Ver acima

Visita de estudo é guiada pelo formador
Manhã: visita a produtores de sementes
Horas: 8.00 – 12.00
De tarde: visitar pequenos produtores de semente
Hora: 14.00 – 17.00
Participantes:
Ouvem as instruções nas duas visitas
Fazem perguntas previamente preparadas sobre
questões não abordados na introdução
Implementar a matriz de classificação de variedade
com produtores

Formador e participantes:
Apresentação e discussão dos posters sobre:
o Produtores e suas variedades- estarão os produtores
satisfeitos com as variedades, ou enfrentam alguns
problemas?
o Produtores de semente e suas variedades- será que
os produtores de semente fornecem aos produtores
sementes de variedades que eles preferem, ou
existem algum desajuste?
o Recomendações para produtores- que
recomendações poderias dar aos produtores em
relação com uso de variedade

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

Manhã: visita a produtores de semente (8.00 – 12.00)
Tarde: visita a pequenos produtores de semente (14.00 – 17.00)

Flipcharts, marcadores,
agua, lanche (?)

Preparação necessária
Agendar com grandes e pequenos produtores de semente
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-

Convidar inspector de semente para fazer parte da visita; lhe situar sobre os
objectivos da visita
Organizar transporte para o local da visita de estudo
Levar agua e organizar almoço

Trabalho sobre variedades e características de variedades com produtores
Perguntar aos produtores qual são suas principais culturas
Perguntar quais variedades eles cultivam na comunidade
Perguntar qual é a maior variedade para aquela cultura
Pergunta o que é bom sobre a variedade: escreva as características num
cartão separado
Pergunta o que á mau sobre a variedade: escreva as características num cartão
separado
Repita esses dois passos para uma ou duas variedades, para ter mais
características importantes
Fazer o exercício da matriz de classificação de variedade com 4 – 5 variedades
(incluindo locais e melhoradas); e com 5 – 7 características (identificadas por
produtores homens e mulheres)
Desenha a matriz com as diferentes variedades (horizontal) e características
(vertical)
Caracterize essas variedades usando número de sementes, pedras ou outro
material; 1 é muito mau e 5 é muito bom
Junto com os produtores desenhem algumas conclusões gerais nas suas
necessidades varietais
Repete os passos acima mencionados para uma ou duas variedades para as
características mais importantes.
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Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

De Boef, W.S. e Thijssen, M.H. 2007. Ferramentas participativas no trabalho com cultivos, variedades e
sementes. Um guia para profissionais que trabalham com abordagens participativas no manejo da
agrobiodiversidade, no melhoramento de cultivos e no desenvolvimento do sector de sementes.
Wageningen UR, Wageningen International.

6 Produção de sementes de qualidade (Dia 6)
6.1

Aula: Necessidade para a produção de sementes

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:

Básico

Aula
Produção de semente e garante de semente de qualidade
Requisitos para produção de semente
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Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Dia 6 – bloco 1 (quatro blocos em um dia)
Sala de aulas
1.5 horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Aulas sobre requisites para produção de semente com base na legislação Moçambicana

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de explicar os requisites de produção de semente de qualidade (compreensão)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

Combinação de agro-dealers, técnicos de campo, extensionistas
Diferentes profissões, mas com mesmo background teórico e prático
Conhecimento limitado sobre legislação de semente
Espera-se grande interesse no tópico pois espera-se ser novo

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

Recursos

10 min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades

Formador:
Pede aos participantes para discutirem em grupos de 2
(zunzum) sobre os requisites para produção de
sementes de acordo com regulamento de semente

Cartões e
marcadores

Participantes:
Discutam em pares (zunzum)
A quando do pedido do formador, partilha em plenária
Formador:
Introduz o tópico e explica os objectivos da aula
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50 min

10 min

20 min

Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema

Formador:
Explica os requisitos para produção de semente em
Moçambique
Tópicos abordados incluem:
o Pré-condição
o Registo
o Requisitos da área de semente
o Habilidades do produtor
o …

Avaliação
Refleção nos
processos de
treinamento
Metodos de
treinamento
activos
Transfêrencia
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Formador:
Se os participantes tiverem questoes, o formador ir
pedir a outros participantes que respondam

Aula
Regulamento de
sementes de
Moçambique

Participantes:
Fazem perguntam se for necessário clarificar algo

Formador:
Pede aos participantes em plenária para comparar
requisitos para produção de mandioca com os de milho

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

-

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

Regulamentos de sementes de Moçambique
Resumos sobre sistemas de sementes e empreendedorismo de Moçambique (www.ISSDseed.org)
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6.2

Aula: Aspectos agronómicos de produção de semente

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Aula
Produção de semente e garante de semente de qualidade
Agronomia de semente
Dia 6 – bloco 2 (quatro blocos em um dia)

1.5 horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Aula sobre agronomia da semente, explicando os passos principais na produção de semente com
participação activa dos estudantes

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de explicar as práticas básicas de produção de semente de qualidade (compreensão)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

Combinação de agro-dealers, técnicos de campo, extensionistas
Diferentes profissões, mas o mesmo background teórico e prático
Conhecimento básico sobre agronomia de semente
Espera-se elevado interesse no tópico, especialmente nas práticas

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

15 min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da

Formador:
Mostra imagens de campos de produção de semente
com boa e más práticas de maneio
Pergunta aos quais são os aspectos chaves de um bom
maneio agronómico

Recursos
Fotografias de
campos de
produção de
sementes com
bom e ma gestão;
Folheta com
imagens.
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50 min

10 min

15 min

aprendizagem e
actividades
Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema

Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos
Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Formador:
Aula explicando os diferentes passos agronómicos na
produção de semente de qualidade, usando
PowerPoint, imagens ou flipcharts
Aspectos abordados incluem:
o Preparação do solo
o Sementeira
o Depuramento
o Controle de infestante
o Adubação
o Controle de infestantes
Indicar as diferenças nas práticas agronómicas dos
grandes produtores, semente da comunidade e
empresas produtoras de semente

Aula; folheta com
imagens de gestão
agronómica

Formador:
Mostra aos participantes imagens de um campo sob
mau maneio agronómico e pergunta o que aconteceu
de errado.

Formador:
Pergunta aos participantes principais diferenças em
termos de práticas agronómicas na produção de
semente de milho e semente de feijão

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

-

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-
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6.3
6.4

Prática: Aspectos agronómicos de produção de semente
Preparação do dia de campo

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Exercício de campo
Produção de semente e garante de semente de qualidade
Prática sobre agronomia de semente
Dia 6 – bloco 3&4 (quatro blocos em um dia)
Campo
2* 1.5 horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Exercício prático no campo sobre agronomia de produção de semente
Participantes irão praticar a lavoura, sulcagem, abertura de camalhão, sementeira, sacha e depuramento

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de explicar práticas básicas de produção de semente de qualidade (compreensão)
Capaz de demonstrar os passos principais de produção de semente de qualidade (preparação da cama,
sementeira, sacha, depuramento, …) para produtores/produtores de semente (aplicação)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

Combinação de agro-dealers, técnicos de campo, extensionistas
Diferentes profissões, mas o mesmo background teórico e prático
Conhecimento básico sobre agronomia de semente
Espera-se elevado interesse no tópico, especialmente nas práticas

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

Recursos
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10 min

170
min

15 min

15 min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades
Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema
Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos
Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Formador:
Introduz o trabalho prático
Divide os participantes em grupos de 4 a 5
Dá as instruções

Manual com
instruções para os
participantes

Prática sobre agronomia de semente
Participantes irão trabalhar em pequenos grupos de 4 a
5 estudantes
Ver instruções abaixo

Manual com
instruções para os
participantes

Manhã seguinte na sala de aula:
Formador:
Pergunta aos participantes acerca das suas experiencias
e observações
Manhã seguinte na sala de aula:
Formador:
Pergunta aos participantes se irão fazer alguma
melhoria nessa área nos seus trabalhos

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

Exercício 1:
Prepare uma área de 3 m2 no mínimo, e implementa as seguintes actividades:
Lavoura
Sulcagem
Abertura de camalhões
Sementeira
Adubação

-

Exercício 2:
Visita a um campo de semente e implementar as seguintes actividades:
Sacha
Aplicação de pesticida (demonstração)
Depuramento
Aconselhamento sobre a melhor altura para depuramento e aspectos chaves a
serem observados antes do depuramento

-

-

Campo
Enxada, fita métrica
Manual sobre
depuramento e
diferentes tipos de
infestantes
Fertilizantes,
pesticidas
Balança (0-20kg)
Baldes, bacias…
Pulverizador
2-3 Kg de sementes
de milho e feijão
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Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

7 Produção de sementes de qualidade (Dia 7): Dia de campo
Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Visita de campo, incluindo trabalho
Produção de semente e garante de semente de qualidade
Produção de semente
Dia 7 – Todo dia; o trabalho será explicado no final de dia 6
Campo – Chidzolomondo
1.5 horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Visita a pequenos e grandes produtores de semente em Chidzolomondo
Participantes são expostos a várias práticas de pequenos e grandes produtores de sementes na produção
de semente de qualidade, e observam as diferenças; eles irão avaliar os efeitos na qualidade de semente
Um inspector de campo irá se juntar a excursão para consciencializar os participantes sobre aspectos
importantes de produção de semente de qualidade
Participantes irão também ver algo sobre maneio pós-colheira, que será tratado no dia seguinte

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
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-

Capaz de explica práticas básicas de produção de semente de qualidade e manuseamento pós-colheita
(compreensão)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

Combinação de agro-dealers, técnicos de campo, extensionistas
Diferentes profissões com mesmo background teórico, e diferente background prático
Geralmente, visitas de campo são muito valorizadas; permite ligar a teórica do curso e a prática

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

Recursos

30 min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades

Dia anterior

Flipcharts and
marcadores

Formador:
Explica aos participantes os objectivos da visita de
estudo
Divide os participantes em grupos menores e dê os
trabalhos para prepararem poster sobre:
o Principais diferenças nas práticas agronómicas
observadas entre pequenos e grandes produtores de
semente
o O efeito que isso tem na qualidade da semente
Indique a hora de partida para a visita
Certifique-se de que os estudantes tenham toda
informação referente a fabricas de processamento de
semente e fazerem uma ligação com práticas de
produção
Participantes:
Prepare questões para as duas visitas, em relação a:
o Requisitos para produção de semente
o Práticas agronómicas de produção de semente
o Práticas de pós-colheita da semente
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Dia
inteiro

Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema

Visita de estudo
Visita do campo é guiada pelos formadores
Formadores e participantes são acompanhados por um
inspector de semente
Manhã: visita a grande produtor de semente
hora: 8.00 – 12.00
Tarde: visita a pequeno produtor de semente
Hora: 14.00 – 17.00
Participantes:
Ouvem as instruções das duas visitas
Fazem perguntas sobre questões não abordados

45 min

Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos

Dia seguinte

Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Ver acima

Formador e participantes:
Apresentação e discussão dos posters sobre:
o Principais diferenças nas práticas agronómicas
observadas entre pequenos e grandes produtores de
semente
o O efeito que isso tem na qualidade da semente

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

Manha: visita a grandes produtores de semente (8.00 – 12.00)
Tarde: visita a pequenos produtores de semente (14.00 – 17.00)
Arranjos necessários:
Marcar com pequenos e grandes produtores
Convidar inspector de semente para se juntar a visita; esclarece-lo sobre os
objectivos da visita
Organizar transporte
Providenciar agua e almoço

Flipcharts, marcadores,
agua, lanche?

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
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Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

8 Produção de sementes de qualidade (Dia 8)
8.1
8.2

Aula: Manuseamento de semente pós-colheita (processamento)
Aula: Manuseamento de semente pós-colheita (continuação)

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Aula
Produção de semente e garante de semente de qualidade
Manuseamento pós-colheita
Dia 8 – bloco 1&2 (quatro blocos em um dia); primeiro, discussão do
trabalho da visita de estudo do dia anterior
Sala de aulas
2 * 1.5 horas
Inclui 45 minutos sobre trabalho de visita de estudo
Inclui 15 minutos de instrução para prática de maneio pós-colheita
-

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Teoria sobre manuseamento pós-colheita no nível básico
Aula inclui vídeo, com envolvimento activo dos participantes

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de explicar práticas básicas de manuseamento pós-colheita de semente (compreensão)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
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-

Combinação de agro-dealers, técnicos de campo, extensionistas
Diferentes profissões, mas com mesmo teórico e prático
Conhecimento básico sobre manuseamento pós-colheira de semente
Espera-se alto interesse no tópico, especialmente no sentido prático

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

Recursos

45 min
+
15 min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades

Nota: essa sessão irá começar com discussão sobre o
trabalho da visita de estudo do dia anterior (tempo: 45 min)

Amostras de
diferentes
sementes após
maneio apropriado
de pós-colheita e
sementes com
problemas
(semente
deteriorada)

Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema

Formador:
Mostra um vídeo de 15 minutos acerca de
manuseamento (e conservação) pós-colheita da batata
semente.

60 min

Para a sessão sobre manuseamento pós-colheita:
Formador:
Mostra diferentes amostras de sementes, semente de
alta qualidade seguida de manuseamento pós-colheita
adequado e não adequado.
Pergunta aos participantes em pares como a
deterioração poderia ser evitada
Conectar o problema de mau manuseamento póscolheita com a situação corrente de falta de semente
(que poderia ser evitada com manuseamento póscolheita adequado)
Introduz o tópico e explica os objectivos da aula

Participantes:
Observam o vídeo
Identificam os passos seguidos nos exemplos de
manuseamento pós-colheita da batata semente
Indicam os passos em plenário
Juntos, complicam uma lista completa dos passos

Vídeo sobre
manuseamento
pós-colheita da
batata semente,
flipcharts,
marcadores,
cartões

Formador:
Explica os passos mais importantes e considerações
importantes para cada passo no manuseamento
Suplementa a informação através duma aula curta
Participantes:
Fazem questões para clarificar quando necessário
10 min

Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos

Formador:
Pergunta aos participantes como a deterioração das
amostras mostradas durante a fase da orientação
poderiam ser evitadas
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35 min
+
15 min

Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Formador:
Pede aos participantes para compararem os passos de
manuseamento pós-colheira da batata semente com a
de milho e compare as diferenças
Pergunta os participantes como a informação se aplica
para manuseamento pós-colheita a sementes
produzidas por grandes produtores.
Nota: a sessão será concluída com instruções práticas para a
prática em maneio pós-colheita (tempo: 15 min)

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

-

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

8.3

Prática: Manuseamento de semente pós-colheita

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Exercício prático
Produção de semente e garante de qualidade de semente
Prática sobre manuseamento pós-colheita
Dia 8 – bloco 3 (quatro blocos em um dia)
Laboratório/sala de aula
2 horas

Breve descrição sobre a aula
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Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Exercício prático sobre manuseamento pós-colheita e armazenamento de sementes no laboratório
Participantes irão praticar a debulha, limpeza, selecção, ceifa, testagem, tratamento (se possível) and
empacotamento
Participante irão dar conselhos sobre selecção (onde, como, duração, material de armazenamento a ser
usado)

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de explicar práticas básicas de manuseamento pós-colheita (compreensão)
Capaz de demonstrar passos chaves do manuseamento pós-colheita (limpeza, armazenamento, …) para
produtores (de semente) (aplicação)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

Combinação de agro-dealers, técnicos de campo e extensionistas
Diferentes profissões, mas o mesmo background teórico e prático
Conhecimento básico sobre manuseamento pós-colheita
Espera-se elevado interesse no tópico, especialmente na componente prática

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

Recursos

15 min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades
Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema

Como parte de sessão anterior:

Documento com
instruções para os
participantes

90 min

Formador:
Introduz o trabalho prático
Divide os participantes em grupos de 4 a 5 estudantes
Dá as instruções aos participantes

Prática sobre manuseamento pós-colheita
Participantes irão trabalhar em pequenos grupos de 4 a
5 estudantes
Veja instruções abaixo
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20 min

10 min

Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos

Em plenária:

Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Formador:
Pergunta aos participantes se irão fazer algumas
melhorias nesse aspecto nos seus trabalhos

Participantes:
Mostram suas embalagens e explicam as patentes
Partilham seus conselhos sobre tratamento e
armazenamento de semente
Discutem e comparam suas experiencias

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

Exercício prático sobre manuseamento pós-colheita
Pese 5 kg de semente de milho (ou 5 kg de nhemba ou 10 kg de batata
semente)
Debulhe manualmente a semente de milho usando dois métodos diferentes
(clássico e tradicional)
Separe todo material inerte da semente (ceifando e peneirando)
Remova toda semente estragada e infectada
Meça a humidade com um medidor de humidade. Primeiro calibre o medidor
Conselho sobre tratamento de semente (que tratamento, que produto, que
quantidade (relacionado a quantidade de semente remanescente depois da
selecção e ceifa))
Faça embalagens de 1kg com o produto final e identifique as embalagens
(marca, cultura, variedade, categoria (básica, pré- básica,
certificada/garantida), data do empacotamento, tratamento)
Aconselhamento sobre armazenamento de semente

-

-

-

-

Debulhadora,
limpador, ceifa para
milho e nhemba
Peneira
Anéis para medir
tamanho das batatas
ou compasso
Balança (0-20 kg)
Bacias, cestos,
baldes
Medidor de
humidade
Manual sobre
tratamento de
semente
Material de
empacotamento:
sacolas de 1 kg,
sacos de 50kg,
patentes,
marcadores

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
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Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

8.4

Exercício sobre FdF

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Ensino Básico
Docentes de Ensino Básico
Exercícios Individuais e em grupo com discussões plenários
Exercício de integração para cada um dos 5 temas: DISS
Actividades de integração do currículo dos cursos de DISS
Dia 1 Bloco 4
Sala de aulas
1.5 Horas em cada sessão

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Num caderno individual de aprendizagem os participantes avaliam as sessões de tópico no dia (ou dias)
anterior (es) em relação as implicações para o seu trabalho
Eles discutem os planos de aula em grupos pequenos e adaptam os planos das sessões (planos de aulas)
para o seu trabalho e compartilham as adaptações feitas no plenário.

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de adaptar e implementar sessões comparáveis sobre o tema e os tópicos no seu próprio contexto
de trabalho (síntese)

-

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente e conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de
educação básica
Combinação de agro-dealers, técnicos de campo e extensionistas.
Profissões diferentes, mas com o mesmo background teórico e prático.

-

Conhecimento teórico/técnico limitado e espera-se grande motivação devido a importância do tópico

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

10 Min

Orientação

Formador:

Recursos
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50 Min

10 Min

15 Min

Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades
Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema
Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos
Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

-

Fazer um breve resumo das sessões que serão
avaliadas e adaptadas.
Perguntar os participantes para reflector brevemente
sobre estas sessões.

Formador:
Perguntar os participantes para complementar os
cadernos individuais de aprendizagem, incluindo
questões sobre como melhorar as sessões
Dividir os participantes em grupos pequenos para
adaptar os planos das sessões

Caderno (de capa
dura) pessoal de
aprendizagem;
Planos das sessões
(forma imprimida e
digital)

Nota: Avaliação faz parte de orientação

Formador:
-

-

Pergunta os participantes de partilhar quais elementos
das sessões de hoje eles utilizarão nas formações no
futuro
Pergunta os participantes de partilhar quais elementos
da sessão de dia eles vão adaptar e como

-

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

-

Avaliação da aula/secção
Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
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Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

Gordijn, F., Helder, J. and N. Eernstman. 2012. Reflection methods – tools to make learning more explicit.
Wageningen UR, Centre for Development Innovation

9 Negócio de sementes (Dia 9)
9.1

Aula: Empreendedorismo nos negócios (locais) de semente

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básica

Aula
Negócio de semente
Empreendedorismo
Dia 9 – bloco 1 (quatro blocos em um dia)
Sala de aula
1.5 horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Aula sobre empreendedorismo ao nível básico, com envolvimento activo dos participantes

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de descrever qualidades pessoais e ambições como empreendedor (avaliação)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

Combinação de agro-dealers, técnicos de campo, extensionistas
Diferentes profissões, mas com mesmo background teórico e prático
Conhecimento limitado sobre empreendedorismo
Espera-se alto interesse no tópico, especialmente quando relacionado com a prática

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

Recursos
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15 min

50 min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades

Facilitador:
Pede aos participantes em pares para definirem as
características dum empreendedor de sucesso em
poucas palavras

Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema

Facilitador:
Aula sobre empreendedorismo abordando os seguintes
aspectos:
o Definição e princípios de empreendedorismo
o Diferentes tipos de empreendedorismo de semente,
no Sistema informal, intermediário e formal de
semente
o Empreendedorismo de semente no sector provado e
público
o Incentivos para empreendedorismo
o Ligar o empreendedorismo a diferentes posições na
cadeia de valor de semente

Cartões e
marcadores de
diferentes cores.

Participantes:
Discutem em pares (zunzum)
Coloca as características em cartões diferentes
Facilitador:
Pede participantes para partilhar seus cartões
Coloca os cartões na parede (precisado para fase de
transferência)
Facilitador:
Introduz o tópico e explica os objectivos da aula
Lecture

Participantes:
Fazem questões para clarificação se necessário
10 min

15 min

Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos
Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Facilitador:
Pergunta aos participantes que tipo negócio ligado a
sementes gostariam de investir
Pede que os participantes partilham em plenário

Facilitador:
Pergunta aos participantes: se você fosse um
empreendedor, que características o fariam prosperar
nesse negócio
Ver os cartões sobre empreendedorismo na fase de
orientação dessa sessão.
Pede que os participantes partilhem em plenário.

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

Avaliação da aula/secção
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Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

9.2
9.3

Pereira, I. and Heemskerk, W. 2013. Mozambique Seed Entrepreneurship Assessment. In Borman G.D.,
M.H. Thijssen, E. O’Keeffe and M. Salm (Eds.) ISSD Briefing Note April 2013, Integrated Seed Sector
Development in Africa, Centre for Development Innovation, Wageningen UR, Wageningen, the
Netherlands.

Exercício: Modelo de negócios Canvas
Exercício: Modelo de negócios Canvas (Continuação)

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Trabalho em grupo com instruções e discussões
Negócio de sementes
Modelo de negócio de Canvas
Dia 9 – bloco 2&3 (quatro blocos em um dia)
Sala de aulas
2 * 1.5 horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Introdução ao “modelo de negócio de canvas” como uma ferramenta simples para planeamento do
negócio
O formador introduz o modelo em passos; depois explica passo por passo, os participantes trabalham em
grupos num exercício prático completando o canvas

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
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-

Capaz de descrever os principais componentes de um plano de negócio (conhecimento)
Capaz de desenvolver um plano de negócio simples baseado na informação disponível (síntese)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

Combinação de agro-dealers, técnicos de campo, extensionistas
Diferentes profissões, mas com mês background teórico
Conhecimento limitado sobre plano de negócio, não conhecimento do modelo de negócio de canvas
Espera-se elevado interesse no tópico, devido a falta de conhecimento sobre o plano de negócio

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

Recursos

15 min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades

Formador:
Pede aos participantes para que em grupos de dois
elaborem uma lista com elementos do plano de

Cartões e
marcadores de
cores diferentes

Participantes:
Discutem em pares
Colocam os elementos em cartões separados

Formador:
Pede que os participantes partilhem seus cartões
Aglomeram os cartões e colocam na parede (necessário
para a fase de avaliação)

Formador:
Introduz o tópico e explica os objectivos
Explica as metodologias usadas na sessão
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140
min

Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema

Formador:
Introduz a aula sobre modelo de negócio de canvas
Depois de sumarizar, vá passo por passo com os
participantes nos diferentes passos do modelo
Depois de explicar um passo, pede aos participantes
que completem os próximos em grupos menores

Aula
Poster com
modelo de
negócios formato
Canvas,
Marcadores,
Autocolantes

Participantes:
Trabalham em grupos pequenos num caso de
específico de negócio
Para o caso escolhido, vão pelos passos diferentes do
modelo de negócio de canvas
Formador e participantes:
Quando tiverem completado todos passos do modelo
de negócio de canvas, partilhe os resultados em
plenária e discutem

10 min

Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos

Formador:
Pede que os participantes façam uma lista lógica dos
elementos chaves de um plano de negócio e corrigem
as listas juntos elaborada na fase exploratória
Certifique-se que a lista final inclua elementos
essenciais de um plano de negócio

15 min

Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Formador:
Pede que os participantes digam um valor acrescido
para o seu trabalho
Use o formato de modelo de negócio de canvas:
‘Eu satisfaço… porque eu quero resolver…/providenciar
para suprir necessidades de…’
-

Pede que os participantes partilhem em plenária

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

-

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:
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Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

9.4

Training materials of Marja Thijssen of the ISSD training at Wageningen UR, The Netherlands in 2016 on
seed business canvas
Training materials of Eric van Dijken of CAH Vilentum, Dronten, The Netherlands on seed business canvas

Exercício sobre FdF

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Ensino Básico
Docentes de Ensino Básico
Exercícios Individuais e em grupo com discussões plenários
Exercício de integração para cada um dos 5 temas: DISS
Actividades de integração do currículo dos cursos de DISS
Dia 1 Bloco 4
Sala de aulas
1.5 Horas em cada sessão

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

Num caderno individual de aprendizagem os participantes avaliam as sessões de tópico no dia (ou dias)
anterior (es) em relação as implicações para o seu trabalho
Eles discutem os planos de aula em grupos pequenos e adaptam os planos das sessões (planos de aulas)
para o seu trabalho e compartilham as adaptações feitas no plenário.

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de adaptar e implementar sessões comparáveis sobre o tema e os tópicos no seu próprio contexto
de trabalho (síntese)

-

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente e conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de
educação básica
Combinação de agro-dealers, técnicos de campo e extensionistas.
Profissões diferentes, mas com o mesmo background teórico e prático.

-

Conhecimento teórico/técnico limitado e espera-se grande motivação devido a importância do tópico

Processo de instrução
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De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

10 Min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades
Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema
Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos
Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Formador:
Fazer um breve resumo das sessões que serão
avaliadas e adaptadas.
Perguntar os participantes para reflector brevemente
sobre estas sessões.

50 Min

10 Min

15 Min

Formador:
Perguntar os participantes para complementar os
cadernos individuais de aprendizagem, incluindo
questões sobre como melhorar as sessões
Dividir os participantes em grupos pequenos para
adaptar os planos das sessões

Recursos

Caderno (de capa
dura) pessoal de
aprendizagem;
Planos das sessões
(forma imprimida e
digital)

Nota: Avaliação faz parte de orientação

Formador:
-

-

Pergunta os participantes de partilhar quais elementos
das sessões de hoje eles utilizarão nas formações no
futuro
Pergunta os participantes de partilhar quais elementos
da sessão de dia eles vão adaptar e como

-

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

-

Avaliação da aula/secção
Reflecte sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
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Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,
-

Gordijn, F., Helder, J. and N. Eernstman. 2012. Reflection methods – tools to make learning more explicit.
Wageningen UR, Centre for Development Innovation

10 Planificação e avaliação (Dia 10)
10.1 Plano de acção a ser desenvolvido por cada participante
10.2 Plano de acção (continuação)

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Exercícios Individuais e apresentações plenários
Planificação de acções
Planificação de acção
Dia 10 – Bloco 1&2
Sala de aula
4,5 Horas

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
-

-

Exercício individual para desenvolver um plano de acção para a integração dos módulos adaptados de
curso DISS no trabalho de educação a formação dos participantes de ensino superior e cursos de curta
duração)
Plenárias participantes apresentam seus planos de acção para o facilitador e os outros participantes e
recebem retorno

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de integrar os módulos de curso DISS no trabalho actual e futura dos participantes na área de
educação e treinamento (cursos curriculares de ensino superior e cursos de curtos duração)

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
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-

O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de
educação básica
Combinação de agro-dealers, técnicos de campo e extensionistas.
Profissões diferentes, mas com o mesmo background teórico e prático.

-

Conhecimento teórico/técnico limitado e espera-se grande motivação devido a importância do tópico

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

30 Min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades
Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema

Formador:
Em breve, explica as diferentes etapas para
desenvolver um plano de acção
Pede aos participantes para recapitular rapidamente os
blocos de construção do curso (gravação em um
flipchart/cartões)

240
Min

Formador:
Pede aos participantes para preencher o formato do
plano de acção
Pede aos participantes para preparar uma
apresentação sobre seus planos de acções
Os participantes
Apresentam seus planos de acção em uma sessão de
apresentação plenária

Recursos

Formato de plano
de acção (cópia e
cópia electrónica)
Formato PPT para
as apresentações
dos planos de
acções (cópia
electrónica)

Formador:
Se necessário, dividir o grupo e executar sessões
paralelas (cada grupo precisa de um facilitador)
Pede aos participantes para escrever comentários e
sugestões para melhoria nos cartões (individualmente)
Os participantes e formador:
Fornecer retorno sobre os planos de acção
apresentados e dar sugestões para melhoria,
imediatamente após cada apresentação

0 Min

Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos

-

Veja acima; a tarefa inteira é sobre integrar os módulos
do curso DISS no trabalho actual na área de educação e
formação dos participantes.
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0 Min

Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

-

Veja acima; a tarefa inteira é sobre integrar os módulos
do curso DISS no trabalho actual na área de educação e
formação dos participantes.

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

-

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,

10.3 Avaliação do curso

Informação básica
Escola básica/media/universidade:
Facilitador:
Participantes:
Aula prática ou teórica:
Tema:
Tópico:
Ordem:
Data:
Local:
Duração da aula:

Básico

Exercício individual e plenário
Planificação de acções
Avaliação
Dia 10 – Bloco 4
Sala de aula
1 Hora

Breve descrição sobre a aula
Tópico, descrição geral dos conteúdos da aula, método de treinamento
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-

Exercício individual para avaliar os módulos do curso de DISS (tópicos), as tecnologias e métodos, a
facilitação e os materiais usados
Participantes consolidem os resultados da avaliação individual e discutem o resultado em plenária

Objectivos
Indique o nível dos objectivos: conhecimento, compreensão, aplicação, analise, síntese, avaliação
-

Capaz de avaliar o curso DISS em vários elementos (tópicos, tecnologias e métodos, facilitação, materiais,
visita do campo) numa forma participativa

Grupo alvo
Composição do grupo dos participantes do curso, nível, presente conhecimento sobre a matéria, interesse
esperado, motivação, etc.
-

O Grupo Alvo para a FdF são docentes e formadores dos cursos de formação na área de DISS de nível de
educação básica

Processo de instrução
De quarto fases diferentes da aula (orientação, exploratória, avaliação e transferência) uma descrição do
conteúdo e abordagem, actividades distintas dos participantes e facilitadores do curso
Tempo

Fase

Descrição das actividades dos participantes e facilitador

10 Min

Orientação
Motivar os
participantes
Usar o
conhecimento de
base
Indicar o assunto
Indicar os
objectivos da
aprendizagem e
actividades
Exploratória
Composição
logica dos
materiais de
ensino
Variação nos
métodos de
treinamento
Incluir tarefas
Considerar
experiencias
individuais sobre
o tema

Formador:
Em breve, explica as diferentes etapas para avaliar o
curso de DISS numa forma participativa

45 Min

Formador:
Pede aos participantes para preencher o formato da
avaliação (individualmente)
Pede aos participantes para copiar os resultados da sua
avaliação individual para o formato da avaliação na sala
(plenária), usando feijão como pontos
Conta o total dos feijões por quadra

Recursos

Formato da
avaliação (cópia)
Fita-cola de papel
Cartões coloridos,
feijão

Formador e participantes:
Discutir os resultados da avaliação, por concentrar o
maior número de feijões para cada participante
concentrados e pedindo para ser específico sobre por
que alguns temas são mais ou menos relevantes para
seu trabalho, a adequação das tecnologias e métodos
usados por sessão, o que poderia ser melhorado em
sessões específicos e por que algo foi ou não foi uma
eye-opener para eles.
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0 Min

0 Min

Avaliação
Reflecção nos
processos de
treinamento
Métodos de
treinamento
activos
Transferência
A essência do
treinamento O
que os
participantes
podem faze rem
outro contexto

Ver acima

Ver acima

Instrução dos participantes para secção de práticas
Elabore as instruções práticas para os participantes do curso a fim de que sejam capazes de participar nas aulas
práticas. Indicar que materiais são necessários
Instrução

Material

-

Avaliação da aula/secção
Reflicta sobre a aula e avalie a preparação e implementação e de orientações concretas para melhorar as aulas
na próxima oportunidade
Preparação:
Implementação – o que esteve
bem:
Implementação – o que pode ser
melhorado
Acções concretas para melhorar as
próximas aulas:

Bibliografia, material para aula e exercícios
Que materiais e recursos podem ser usados para preparar as aulas e tarefas incluindo livros, artigos,
apresentações, manuais de instrução,

10.4 Encerramento
Análise de expectativas do primeiro dia.
Encerramento pelo Director de IEFA de local de curso
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Anexo 1 Tarefas e objectivos

Desenvolvimento Integrado de Sector de Sementes (DISS): Formação de Formadores para o nível básico
Nível de
educação,
formação
Tarefas nível de
ensino básico

Objectivos de
ensino médio

Básico

Comunicação e extensão

Selecção de variedade

Produção de semente de
garantia de qualidade de
semente
Adoptar uma perspectiva
Aconselhar agricultores sobre Aconselhar agricultores sobre Treinar ou monitorar
mais integrada em relação ao o uso de insumos, sementes
a disponibilidade das
agricultores/Produtores de
desenvolvimento do sector de de qualidades e práticas
diferentes variedades
semente sobre princípios
sementes, t tomando em conta agronómicas apropriadas para disponíveis para seleccionar a básicos de produção de
a realidade dos camponeses
garantir o aumento da
que melhor se adapta as suas semente e manuseamento
produtores em relação ao
produtividade
condições
pós-colheita para aumentar a
aceso de semente de
qualidade da semente
qualidade das variedades que
eles/elas preferem.
Capaz de compreender a - Capaz de reconhecer a
- Capaz de identificar as
- Capaz de explicar práticas
relevância de
diferença entre grão e
diferentes variedades
básicas de produção de
desenvolvimento de
semente de qualidade
disponíveis
semente de qualidade e
sector de sementes, a
(compreensão)
(conhecimento)
manuseamento pósabordagem de DISS e os - Capaz de analisar práticas - Capaz de explicar as
colheita (compreensão)
seus princípios
de produção para
diferenças entre as
- Capaz de demonstrar os
orientadores
determinar possibilidade
variedades disponíveis
passos principais
(Conhecimento)
de melhoramento (analise)
(compreensão)
(preparação da cama para
Capaz de analisar
- Capaz de aplicar
- Capaz de recomendar
semente, sementeira,
diferentes sistemas de
ferramentas de extensão
variedades apropriadas
sacha, depuramento,…) de
sementes
apropriadas para
(avaliação)
produção de semente de
(Conhecimento)
aconselhar agricultores
qualidade e
Capaz de conduzir uma
sobre a importância do
manuseamento pósanálise integrado de
uso de semente de
colheita (limpeza,
sector de sementes
qualidade (aplicação)
armazenamento,…) para
(Aplicação)
agricultores/produtores de
semente (aplicação)

Negócio de semente

Desenvolver um plano de
negócio agrícola simples para
seu contexto/produto para
promover o
empreendedorismo

- Capaz de descrever os
principais componentes de
um plano de negócio
(conhecimento)
- Capaz de desenvolver um
plano de negócio simples
baseado na informação
disponível (síntese)
- Capaz de descrever
qualidades pessoais e
ambições como
empreendedor (avaliação)
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Anexo 2 Lista de vídeos

ISSD guiding principles

https://youtu.be/4BQxR5vdvZw

Seed systems

https://www.youtube.com/watch?v=xvqSaw49wnE

ISSD Uganda

https://www.youtube.com/watch?v=vAM2ukMshTI

ISSD Africa launch

https://www.youtube.com/watch?v=anZDSSDlUoI

IITA

https://www.youtube.com/watch?v=ONo5Z6M_bPI

Partnerships and seed sector development (Long) in Ethiopia:
https://www.youtube.com/watch?v=xD4ztJdPr28
Partnerships and seed sector development (short) in Ethiopia:
https://www.youtube.com/watch?v=YrruUFE1doM
ISSD Ethiopia entrepreneurs

https://www.youtube.com/watch?v=18yEKMvy_Go

ISSD Ethiopia seed cleaning

https://www.youtube.com/watch?v=vFeffk-CCss
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Anexo 3 Livros disponíveis em forma digital: Dropbox ou internet

MacRobert, J.F. 2009. Seed business management in Africa. Harare, Zimbabwe, CIMMYT.
http://dtma.cimmyt.org/index.php/publications/doc_view/87-seed-business-management-in-africa
MacRobert, J.F. 2009 Gestão da Indústria de Sementes em África Tradução de Mariana Sousa
Moreira. http://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/4205/99382.pdf
De Boef, W.S. e M.H. Thijssen, 2007. Ferramentas participativas no trabalho com cultivos, variedades
e sementes. Um guia para profissionais que trabalham com abordagens participativas no manejo da
agrobiodiversidade, no melhoramento de cultivos e no desenvolvimento do setor de sementes.
Wageningen, Wageningen International, 87 pp.
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/194065
O’Connor Funk Aline, 2009. The African Seed Company Toolbox: 52 Tools Every Seed Company
Manager Should Know How to Use .August 2009. Bill & Melinda Gates Foundation http://www.agriexperience.com/african-seed-company-toolbox.html
ISSD-Uganda, The Integrated Seed Sector Development – Uganda, Supporting Local Seed Businesses,
A training Manual for ISSD Uganda, January 2015. Centre for Development Innovation, Wageningen
UR. http://edepot.wur.nl/335946
Manuel de Jesus da Lima (2010). Manual De Procedimentos Para Análise De Sementes Florestais
http://leaonet.com/sementesrsa/sementes/Manual%20de%20An%C3%A1lise%20de%20Sementes.p
df
ZORATO, F. Evolução do laboratório de análise de sementes. Net, Revista SEED News, nov. e dez.,
ano IX, n. 6. Disponível em: http://www.seednews.inf.br/portugues/seed96/artigocapa96.shtml .
Acesso em: 12 mar.2009.
MAPA, 2012. Guia de Inspecção de Campos para Produção de Sementes 3ª edição revisada e
atualizada. Ano 2012. Reimpressão pela Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes –,
autorizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 41 páginas by Bill R.
Gregg, Cilas P. Camargo, Flavio Popinigis, Charles W. Lingerfelt, Carlos Vechi.
(http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/3494_guia_de_inspecao_sementes.pdf )
S. David e B. Oliver. 2002. Conhecimentos sobre negócio para pequenos produtores de sementes:
manual para pequenos produtores de sementes. Manual II. Rede sobre Investigação de Feijão em
África. Occasional Publications Series, Nº. 36. CIAT, Kampala, Uganda. http://ciatlibrary.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/handbook_2_portuguese.pdf
Setimela, P.S., E. Monyo, e M. Bänziger (eds). 2004. Produção de Sementes de Culturas Alimentares
na Região da SADC: Manual 1. México, D.F.: CIMMYT.
http://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/780/79460.pdf?sequence=4
Outros livros do Brasil:
http://www.abrates.org.br/tecnico/publicacoes
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