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mISSãO
desenvolver ações de Formação
Profissional Rural (FPR) e atividades
de Promoção Social (PS) voltadas para
as pessoas do meio rural, contribuindo
para a sua profissionalização,
integração na sociedade, melhoria
da qualidade de vida e para o pleno
exercício da cidadania.

mISSIOn
To develop and carry out Rural Vocational
Education (RVE) and Social Promotion (SP)
aimed at people residing and working in rural
areas, thus contributing to their professional
qualification, integration in society, improving
their lives quality, and building awareness about
citizenship’s rights.

OBJETIVOS

OBJECTIVES

• Organizar, administrar, em todo o território nacional, a Formação
Profissional Rural e a Promoção Social do trabalhador rural;
• Assistir as entidades empregadoras na programação e elaboração
de programas educacionais no próprio ambiente de trabalho;
• Estabelecer e difundir a metodologia da Formação Profissional
Rural e da Promoção Social;
• Coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução dos
programas e projetos da Formação Profissional Rural e da
Promoção Social;
• Assessorar o governo federal em assuntos
relacionados à Formação Profissional Rural
e à Promoção Social.

Formação
Profissional
Rural
A Formação Profissional Rural
é um processo educativo,
não formal, participativo e
sistematizado que possibilita a
aquisição de conhecimentos,
habilidades e atitudes voltadas
para os produtores e trabalhadores
rurais que exercem ou irão exercer
atividades no meio rural.

PROMOÇÃO SOCIAL
As atividades de promoção social
desenvolvidas pelo SENAR têm caráter
educativo, preventivo e de complementaridade
de Formação Profissional Rural. Para o SENAR, promover
socialmente a pessoa do campo, produtores e trabalhadores
rurais e suas famílias significa desenvolver atividades cujos
temas lhes proporcionem a aquisição de conhecimentos, troca
de experiências e reflexão crítica. É por meio desse convívio
que os participantes conscientizam-se de seu poder
ativo transformador da vida em comunidade
e constroem uma autoimagem positiva.

• Organize and manage, all over the national Territory,
the Rural Vocational Education and Social Promotion
of rural workers;
• Provide assistance to employers on the programming and
elaboration of in-job training programs;
• Establish and disseminate Rural Vocational
Education and Social Promotion methodologies;
• Coordinate, supervise and control Rural Vocational
Education and Social Promotion programs and
projects;
• Provide advisory services to the Federal
Government as regards affairs related to Rural
Vocational Education and Social Promotion.

Rural Vocacional
Education
The rural vocational Education is an informal,
participative and systematic educational process
that enables the acquisition of knowledge, skills and
attitudes to rural producers and workers that already
work or will work with rural activities.

Social Promotion
The Social Promotion activities developed by SENAR bear
an educational, preventive and supplementary character
as to the Rural Vocational Education. For SENAR, socially
promoting rural individuals, producers and workers and
their families means to develop activities that enable
them to acquire knowledge, exchange experiences, and
develop critical thinking. It is trough this life experience
that participants become aware of their power of changing
lives in the community and, therefore, building a positive
self-image.

CURSOS E
TREINAMENTOS

COURSES AND
TRAININGS

Como participar:
Basta procurar o sindicato rural da
sua região ou entrar em contato com o
SENAR de seu Estado.

HOW TO PARTICIPATE:
You should just seek for the rural union in your
region or get in touch with SENAR in your State.

Onde são realizados:
Nos próprios locais de trabalho.
Quem pode participar:
Podem participar todos aqueles
que lidam ou desejam lidar com
atividades do meio rural. As turmas
são organizadas levando-se em
consideração os interesses e as
necessidades comuns dos inscritos.
Faixa etária:
Para eventos de FPR, a idade mínima
é de 16 ou 18 anos, a depender da
complexidade do assunto e legislação
vigente. Quanto aos eventos de PS, a
idade mínima varia de acordo com a
natureza da atividade.

WHERE THE ACTIVITIES ARE HELD:
In-job.
WHO MAY PARTICIPATE:
All those working or willing to work with rural
activities. The teams are made up taking into
account the interests and needs shared by
applicants.
AGE GROUP:
For RVE events, the minimum age group
ranges from sixteen to eighteen years
old, depending on the subject’s
complexity and current Law. As to
SP events, the age group varies
according to
the nature of the activity.

LINHAS DE AÇÃO E ÁREAS
OCUPACIONAIS RELACIONADAS À FPR
ACTION PLANS AND OCCUPATIONAL AREAS RELATED TO RVE
Agricultura
• Grandes culturas anuais
• Grandes culturas semiperenes e perenes
• Olericultura
• Fruticultura
• Floricultura e plantas ornamentais

AGRICULTURE
• Major annual crops
• Major semi-permanent and permanent crops
• Vegetable growing
• Fruit crops
• Flower-farming and ornamental plants
• Medicinal plants and spices

• Plantas medicinais e especiarias
• Produção de sementes e mudas
• Produção orgânica
Pecuária
• Pecuária de grande porte
• Pecuária de médio porte
• Pecuária de pequeno porte

• Production of seed and seedlings
• Organic production
LIVESTOCK
• Large-size livestock
• Mi-size livestock
• Small-size livestock
SILVICULTURE
• Forestation and reforestation

Silvicultura
• Florestamento e reflorestamento
AqUicultura
• Criação de animais aquáticos
• Cultivo de vegetais aquáticos
Extrativismo
• Extrativismo vegetal
• Extrativismo animal
Agroindústria
• Beneficiamento e
transformação primária
de produtos de origem
agrossilvipastoril
Atividades de apoio
agrossilvipastoril
• Mecanização agrícola,
irrigação e drenagem
• Administração rural
Atividades relativas à prestação
de serviços
• Construções rurais
• Montagem e reparo de máquinas agrícolas e motores
• Classificação, armazenagem e preservação de
produtos de origem agrossilvipastoril
• Prestação de serviços nas áreas de saúde, vestuário,
artigos domésticos, agropecuários e extrativismo
• Turismo rural

AQUACULTURE
• Raising of water animals
• Cultivation of water plants
EXTRACTION ACTIVITY
• Vegetable extraction
• Animal extraction
AGRO-INDUSTRY
• Primary processing and 			
transformation 					
agriculture-forestry-pasture 				
products
AGRICULTURE-FORESTRY-LIVESTOCK
SUPPORT ACTIVITIES
• Agriculture mechanization, irrigation and draining
• Rural administration
ACTIVITIES RELATED TO
SERVICE PROVISION
• Rural constructions
• Assembly and repair work of agricultural
machines and engines
• Classification, warehousing and preservation of
agriculture, forestry and pasture-origin products
• Provision of services in the fields of health,
clothing, home appliances,
farming and extraction
• Rural tourism

ÁREAS DE ATIVIDADES E ATIVIDADES RELACIONADAS À PROMOÇÃO SOCIAL
ACTIVITY AREAS AND SOCIAL PROMOTION-RELATED ACTIVITIES
Saúde
Saúde reprodutiva
Saúde na infância e na adolescência
Saúde na terceira idade
Saúde e alimentação
Prevenção de acidentes
Doenças infectoparasitárias do ser humano
Saúde bucal
Saneamento básico no meio rural

HEALTH
Reproductive health
Children and adolescents health
Third age health
Health and food
Accident prevention
Infectious-parasite diseases of human beings
Oral health
Basic rural sanitation

Alimentação e nutrição
Noções básicas de nutrição e alimentação
Higiene, conservação e armazenamento de alimentos
Alimentação materno-infantil
Planejamento de cardápios com aproveitamento
de alimentos
Produção artesanal de alimentos
Produção artesanal de licores, vinhos e vinagres
Produção artesanal de produtos de higiene e limpeza

FOOD AND NUTRITION
Basic nutrition and food notions
Hygiene, conservation and storage of foods
Mother-child feeding
Menu planning with extensive use of foods
Handmade production of foods
Handmade production of liqueurs, wine
and vinegars
Handmade production of hygiene and
cleaning products

Artesanato
Tecelagem
Artesanato em argila e congêneres
Tapeçaria
Cestaria e trançados
Artefato em couro e pele
Artesanato em madeira
Artesanato em cera e congêneres
Artesanato de sementes, cascas, folhas e flores
Artesanato de tecidos
Artesanato de rendas, bordados e congêneres
Artesanato de crochê e tricô
Artesanato de metais
Artesanato de materiais recicláveis
Artesanato de ossos, chifres e cartilagens
Artesanato de pedras
Artesanato de produtos aquáticos
Pinturas em tecidos
Artesanato em papel e papelão

HANDICRAFT WORK
Textile production
Handicraft work in clay and similar works
Tapestry
Basketmaking and plaitwork
Leather and fur products
Wooden handicraft work
Ceramic and similar handicraft work
Handicraft work with seeds, barks, leaves
and flowers
Handicraft work linen, embroidery and
similar works
Handicraft work with recycled materials
Metal handicraft work
Handicraft work with recycled materials
Handicraft work with bones
Stone-made handicraft work
Handicraft work with water products
Painting in fabrics
Handicraft work in paper and cardboard

Cultura, esporte e lazer
Cultura
Esporte e lazer

CULTURE, SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES
Culture
Sports and recreational activities

Educação
Alfabetização de jovens e adultos
Educação ambiental
Educação para o trabalho
Educação para o consumo
Educação para a inclusão

EDUCATION
Youth and Adults Literacy
Environmental education
Education for work
Education for consumption
Inclusive education

Organização ComunitÁria
Associativismo
Cooperativismo
Administração de empreendimentos comunitários

COMMUNITY ORGANIZATION
Association practice
Cooperative practice
Administration of community undertakings

Apoio às comunidades rurais
Serviços comunitários

SUPPORT TO RURAL COMMUNITIES
Community services
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