
Principais Indicadores 2018                                                              Casa Familiar Rural de 
Presidente Tancredo 
Neves (CFR-PTN) 
É uma instituição de educação profi ssional, fundada em 
2002, que oferece formação de qualidade a jovens, de 14 
a 19 anos, residentes na zona rural e fi lhos de agricultores, 
com o propósito de estimular a permanência no campo e na 
agricultura familiar, com qualidade de vida.

Formada por uma associação de pais, qualifi cada como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 
a CFR-PTN está localizada na Fazenda Novo Horizonte, BR 
101, Km 315, no município de Presidente Tancredo Neves 
(BA). 

Em 2009, a instituição de ensino foi autorizada pelo Conselho 
Estadual de Educação da Bahia (CEE-BA) a oferecer o curso 
Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio. Já em 
2010, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação da Bahia (SECTI), a Casa inaugurou o Centro 
Vocacional Tecnológico Territorial (CVTT), unidade de ensino 
e de profi ssionalização que complementa e enriquece a 
formação dos jovens por meio da difusão de conhecimento 
científi co e tecnológico para o fortalecimento das práticas 
agrícolas no Baixo Sul da Bahia.

Missão:
Promover a educação profi ssional de qualidade a jovens 
agricultores, estimulando-os a permanecerem no campo e 
na agricultura familiar.

Visão:
Ser referência em geração de conhecimento e 
desenvolvimento sustentável aplicados ao campo.

Valores:
• Desenvolvimento integrado e sustentável por meio da 

Pedagogia da Alternância.
• Incentivo ao protagonismo comunitário juvenil. 
• Fomento da Educação pelo Trabalho. 
• Espírito de Servir. 
• Respeito às diferenças, compromisso com a ética e a 

transparência.

Mais informações:
73 3540-1454

cfrptn@cfr.org.br 

Alunos matriculados112

Comunidades benefi ciadas69
Projetos Produtivos 
implantados por alunos242

Renda média mensal por Unidade-
Família em processo de faturamento

R$ 1.853,10

Ações multiplicadoras
(com mobilização de
5.643 pessoas)

211

PDCIS - Programa de 
Desenvolvimento e Crescimento 
Integrado com Sustentabilidade
Fundação Odebrecht

Municípios atendidos6




