Nota do Organizador
O Projeto de Assentamento de Parceleiros, implantado pelo Incra no
Mato Grosso do Sul, foi um projeto que inaugurou uma nova
metodologia tomando por base a organização econômico-social das
famílias. A alfabetização foi realizada, após pesquisa, na fase de
comercialização da produção, em convênio com o Mobral.

ANTEPROJETO DE ALFABETIZAÇÃO FUNCIONAL
IGUATEMY – MATO GROSSO DO SUL
1. Introdução
2. Objetivos
2.1 Participação da comunidade nas atividades a serem desenvolvidas na área.
2.2 Implantação de uma empresa agrícola com características próprias:
- nível tecnológico;
- capacidade empresarial.
2.3 Redução de custos:
- simplificação das etapas;
- rápida emancipação;
- simplificação da infraestrutura administrativa com a consequente redução de
pessoal;
- melhor aproveitamento dos recursos técnicos.
2.4 Aproveitamento dos recursos humanos na comunidade.
2.5 Envolvimento dos organismos públicos e privados no processo.
2.6 Integração da ação educativa na vida da comunidade com vistas ao aumento da
capacidade produtiva e de consumo e à ascensão cultural da mesma.
2.7 Promover a alfabetização em função das metas de desenvolvimento.
3. Situação da área
- Aspectos físicos
- Aspectos socioculturais
- Aspectos econômicos
- Aspectos administrativos

4. Diretrizes operacionais
- Organização da comunidade para implementação do programa
- Organização da produção e de um sistema de comercialização
- Implementação de um sistema para controle da produção
- Implementação de um sistema de alfabetização funcional
- Organização de uma empresa com a participação do IBRA, Prefeitura, parceiros e
outras instituições que atuam na área, para a execução e controle do projeto de
desenvolvimento socioeconômico

5. Atividades
- Treinamento da equipe técnica local para o desenvolvimento do projeto
- Formação de grupos de vizinhança
- Organização dos grupos
- Levantamento e identificação, com os grupos, de problemas e necessidades da
comunidade
- Implementação de um sistema de crédito de alimentação
- Implementação de um programa de assistência técnica
- Elaboração definitiva das fichas de controle de produção
- Levantamento do universo vocabular
- Implementação do Programa de Alfabetização Funcional
- Criação de empresa com participação de entidades e parceiros para execução e
controle do projeto de desenvolvimento socioeconômico

