Curso Prático de Agrofloresta
Curso Introdutório
De 04 a 07 de novembro de 2010
Vale do Matutu * Aiuruoca * Minas Gerais

“Uma nova forma de cooperação com as forças naturais.”
A agrofloresta é um método para reconstruir o paraíso perdido. Ela
demonstra e ensina através das habilidades criativas e regenerativas da
terra, como produzir e viver dentro dos ciclos da Natureza.
Orientada para a produção de alimentos, matérias primas, madeiras,
medicamentos, a agrofloresta reúne técnica, filosofia e ecologia em uma
mesma prática.
Ela é destinada não apenas aos que vivem ou produzem no campo , mas a
todos aqueles que buscam reconexão e conhecimento com a natureza.

Investimento: R$ 450,00 em 3 vezes ( no ato da inscrição, na data do curso e 30 dd). Inclui
atividades do curso, hospedagem e alimentação natural.

Patrícia Vaz é engenheira agrônoma, com mestrado em agrofloresta.
Discípula de Ernst Gotsch, é uma das fundadoras do movimento
“mutirão agroflorestal”, criado em 1995, é consultora da Secretaria do
Meio Ambiente do estado de São Paulo e atua junto a pequenos e
médios produtores rurais, bem como na capacitação de profissionais
graduados do ramo.

O Patrimônio do Matutu é uma experiência de
vida na natureza.
Localizado nas cabeceiras do vale, em pleno
santuário natural, tem acesso restrito por trilha
e em seu manejo inclui uso de tração animal,
energia solar, cultivos orgânicos e arquitetura
integrada a paisagem.

Programação
Quinta – feira 04/11
16:00 h - Chegada e acomodação
Noite -Palestra: o que é agrofloresta. Consórcios e sistemas. A importância de produzir sem degradar.
Sexta – feira 05/11
Manhã - Prática: Visita a área de implantação, avaliação da área, uso de indicadores, desenhos e propostas.
Tarde – Palestra: Teoria da Sucessão (Acumulação e Abundância).
Prática: Planejamento de Plantio.
Noite – Palestra: Funções, estratos, estrutura de acumulação e abundância.
Sábado 06/11
Manhã – Prática: Preparo do ambiente
Tarde – Prática: Plantio
Noite – Vídeos e após jantar, roda no fogo e observação do céu
Domingo 07/11
Manhã – Plantio de mudas
15:00hs - Encerramento

Saiba mais em www.patrimoniodomatutu.com.br

