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AGRINHO: 15 ANOS CONTRIBUINDO PARA FORMAÇÃO DO 
PRODUTOR DO FUTURO 

UM PROJETO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DO SENAR

(*) Flávio Viriato de Saboya Neto
presidente da FAEC e do Conselho de 

Administração do SENAR-CE 

Um adolescente que já dissemi-
nou muitos conhecimentos. 
Assim é o Programa AGRINHO  

que está comemorando seus 15 anos no 
estado do Ceará. Seu objetivo é propor-
cionar mudanças de hábitos e de atitudes 
quanto à preservação ambiental, à saúde, 
à educação e à cidadania, visando formar 
cidadãos empenhados na defesa da socie-
dade e do meio ambiente; preparar  crian-
ças e jovens para uma melhor relação e  
contribuir  para a formação profissional do 

trabalhador e do produtor rural do futuro.
Tudo começou com uma participação 

nossa na qualidade de superintendente do 
SENAR/CE  em uma solenidade de premia-
ção no estado do Paraná, berço do Progra-
ma AGRINHO no Brasil. Ficamos tão entu-
siasmado com a ideia que resolvemos  em 
conjunto com a equipe técnica do SENAR/
CE e com o total respaldo do então presi-
dente José Ramos Torres de Melo Filho e 
dos Sindicatos Rurais, implantar o AGRI-
NHO no Ceará. 

Iniciamos em 2003 com nove municí-
pios da Serra da Ibiapaba, onde havia uma 
grande demanda por informações sobre 
o Meio Ambiente, dada a falta de treina-
mento na  utilização de embalagens  de 
defensivos agrícolas, por parte de muitos 
agricultores.      

No ano seguinte, já contamos com 
a adesão de 23 municípios, e assim o 
AGRINHO foi crescendo e se disseminando 
pela zona rural, com alunos e professores 
ávidos  por  novas informações. Vieram em 
seguida temáticas como Saúde, Trabalho e 
Consumo, Cidadania e Como Viver Bem no 
Semiárido.  Desde 2006 a média de municí-

pios atendidos com os ensinamentos ficou 
em torno  de 40 municípios, e este ano, 
atingimos 46 cidades, de tal forma que,  
nestes 15 anos já estivemos 600 vezes em 
diversas comunidades, em  17.663 escolas, 
capacitamos 101.997 professores e benefi-
ciamos 2 milhões e 500 mil alunos. 

Os resultados são motivo de muita satis-
fação para todos os  que fazem o Sistema 
FAEC/SENAR/SINRURAL, e seus apoiadores  
que acreditaram neste grande projeto de 
responsabilidade social como o  Banco 
do Nordeste, SEBRAE-CE, Instituto Tor-
tuga, COCEPAT e municípios.

Não  temos dúvida, de que muita coisa 
mudou no sertão com os ensinamentos do 
AGRINHO. Tudo isso, nos move cada vez 
mais a continuar trabalhando para que o 
Agrinho se fortaleça a cada ano. 

O Sistema FAEC/SENAR/AR-CE 
agradece o apoio do presidente do 
Conselho Administrativo do SENAR 
Paraná, Dr. Ágide Meneguette, 
maior entusiasta e grande incenti-
vador da brilhante ideia concebida 
por sua equipe técnica.

O AGRINHO é o maior programa de 
responsabilidade social do SENAR , resul-
tado da parceria entre a FAEC,  o governo 
do Estado do Ceará, mediante as Secre-
tarias de Educação e Meio Ambiente, 
os municípios cearenses e instituições 
públicas e privadas com o apoio dos Sin-
dicatos dos Produtores Rurais.

O Programa Agrinho completa 15 
anos de trabalhos no Ceará, levando 
às escolas da rede pública de ensino 

uma proposta pedagógica baseada em 
visão complexa, na inter e transdiscipli-
naridade e na pedagogia da pesquisa. 
Anualmente, o programa envolve a 
participação de milhares de crianças 
e professores do ensino fundamental, 
estando presente em 46 municípios do 
Estado. E, por envolver tão significativo 
público, tem, de nossa parte, um em-
penho comovido. Como experiência 
bem-sucedida, encontra-se também 
em diversos estados do Brasil.

O Programa se consolida como ins-
trumento eficiente na operacionaliza-
ção de temáticas de relevância social 
da contemporaneidade dentro dos 
currículos escolares. Pelo incentivo à 
pesquisa, defende-se uma educação 
crítica, criativa, que desenvolva a auto-
nomia e a capacidade de professores e 
alunos assumirem-se como pesquisa-
dores e produtores de novos conheci-
mentos.

 O Concurso realizado todos os anos 
nas categorias redação, desenho, ex-

periência pedagógica e Município 
Agrinho serve a um só tempo como 
instrumento de avaliação do alcance 
das atividades e como uma amostra 
daquilo que ele vem provocando em 
termos de ações efetivas. O elevado 
grau de apropriação dos temas apre-
sentados nos materiais, por crianças e 
adolescentes do Ensino Fundamental, 
pode também ser comprovado pela 
Experiência Pedagógica, um relato dos 
professores sobre a prática educacio-
nal que desenvolvem. 

Desde seu início em 2003, os pro-
fessores da rede pública municipal, 
as crianças e os jovens recebem com 
entusiasmo e dedicação as atividades 
do Programa Agrinho. A cada ano esse 
trabalho vem se superando em quali-
dade e criatividade.

Sabemos que há ainda muito a se 
fazer, mas temos certeza que estamos 
no caminho certo e que as crianças e 
jovens do meio rural merecem um fu-
turo melhor.

Sérgio Oliveira da Silva
Superintendente do SENAR/AR/CE 
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GOVERNADOR: MAIOR PROGRAMA 
EDUCATIVO DA ZONA RURAL

SEMA APOIA O PROJETO HÁ 10 ANOS

Há 15 anos o programa social AGRINHO, 
desenvolvido pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar-CE), vem traba-
lhando a educação e a informação inclusi-
vas com jovens do 2º ao 9º ano do ensino 
fundamental da zona rural com absoluto 

sucesso. A Secretaria do Meio Ambiente 
do Ceará (SEMA) tem orgulho de colaborar 
com este projeto há 10 anos, disponibilizan-
do oito técnicos, sob a coordenação da ser-
vidora Juarinda Barreira, que vivem na práti-
ca a experiência exitosa da transversalidade 
dos conteúdos dentro da grade curricular 
das escolas, ao participarem da comissão 
julgadora avaliando centenas de trabalhos 
nas categorias de redação e desenho.

Os alunos das escolas municipais passam 
parte do ano aprendendo, através de carti-
lhas, sobre o tema a ser abordado. Ano pas-
sado, o tema foi “Viver Bem no Semiárido”. 
Em 2017, nos seus 15 anos, o AGRINHO 
chegou a 46 municípios e cerca de 200 mil 
alunos, graças ao trabalho dos coordena-
dores do projeto, devidamente capacitados 
para serem multiplicadores na formação 
dos professores sobre o tema “AGRINHO 
sai em defesa da cidadania: saber atuar 

para melhorar o mundo”.
O assunto suscitou amplos debates nas 

escolas, alavancando exemplos de boas 
práticas, influenciando positivamente a for-
ma de agir e pensar das crianças e de seus 
pais – boa parte deles produtores rurais – 
sobre temas muito caros à SEMA, tais como 
respeito ao meio ambiente e necessidade 
de uma cultura ecológica sustentável.

Dessa forma, o AGRINHO se constitui 
numa poderosa ferramenta de formação, 
emancipação e empoderamento das co-
munidades rurais, que acabam por tomar 
conhecimento e debater sobre questões 
que envolvem diretamente o seu cotidiano, 
compartilhando experiências e buscando 
soluções coletivas para suas realidades. Ao 
fazer parte desta história, a SEMA dá sua 
contribuição para o crescimento do Estado, 
na melhoria da nossa ambiência e na cons-
trução de um futuro melhor.

Artur Bruno
Secretário do Meio Ambiente do Ceará

Governador, professores e alunos do Agrinho no PECNORDESTE

O AGRINHO é o maior programa educativo para 
crianças e jovens da zona   rural no Estado do Ceará. Sou 
um grande admirador deste programa, que proporciona 
novas oportunidades aos alunos de escolas mais distan-
tes da sede do município”  Camilo Santana Governador do Ceará

Este é um momento ímpar para a Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Ceará o qual tive a honra de dirigir 
por 21 anos que sempre esteve ao lado 
do SENAR no Programa AGRINHO desde 

2003, sem dúvida 
uma ação de grande 
significado social e 
baixíssimo custo. 

Parabenizo 
o  Sistema FAEC/
SENAR/CE e seus 
dedicados servido-
res, bem como, os 
patrocinadores e a 
comissão julgadora,  
que  cumprem  com 
determinação esta  
nobre  missão há 15 
anos aujdando a criar 
uma nova  visão para 
o jovem do campo.

José Ramos Torres de Melo Filho 
Ex-presidente da FAEC

UMA NOBRE MISSÃO

Daniel Carrara 
Diretor Geral do SENAR

AGRINHO CEARÁ

“O Programa Agrinho é uma excelente ini-
ciativa de responsabilidade social. Idealiza-
do pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural do Paraná (SENAR/PR), por sua impor-
tância o programa alcançou outros Estados 

e hoje é desenvolvido em Goiás, Mato Gros-
so do Sul e Ceará.

Há 15 anos, o SENAR do Ceará promo-
ve uma transformação social por meio de 
ações educativas com a missão de formar 
a futura geração, principalmente em ques-
tões voltadas para a cidadania. É de fun-
damental importância abordar esse tema 
nesse momento em que o Brasil está vi-
vendo grandes mudanças. Formar crianças 
e jovens e, ao mesmo tempo, compartilhar 
os conceitos do setor agropecuário, com a 
força de vontade e a força de produção do 
setor que mais gera riquezas no Brasil é o 
mais importante do projeto.

Daqui a alguns anos, teremos secretários 
de estados, ministros, advogados e juízes e 

profissionais que participaram das ações 
do Programa Agrinho. Certamente, grande 
parte dessas crianças vai poder colaborar 
com o nosso sistema.

Os professores e educadores são os gran-
des incentivadores desse projeto, porém é 
um grande desafio alinhar os conteúdos, 
por isso é importante enfatizar que não 
existe um Brasil rural e um Brasil urbano. 
Nós temos um único país, que precisa da 
população formada e educada, produzindo 
e gerando riqueza para que as futuras gera-
ções consigam sobreviver com dignidade e 
com renda. O Programa Agrinho tem reali-
zado esse trabalho com maestria. Em 2016 
foram 1.842.551 pessoas envolvidas nas 
ações do Agrinho.”
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2 MILHÕES E 500 MIL ALUNOS DA 

Os números e seus resultados 
falam por si só. O AGRINHO 
é o maior programa educa-

tivo para crianças e jovens da zona ru-
ral no Estado do Ceará. Sou um grande 
admirador deste programa, disse o Go-
vernador Camilo Santana. Nesses 15 
anos de initerruptas atividades com-
pletados agora em 2017, o Agrinho 
conseguiu atender a mais de 2 milhões 
e 500 mil alunos do ensino fundamen-
tal e capacitou 101.997 professores  
envolvendo 17.663 escolas rurais. 

Iniciado em 2003 com apenas 9 
municípios, foi crescendo e chega em 
2017 a 46 municípios, mas atingiu a 53 
cidades o que significa que atendeu em 
média 600 vezes a estas comunidades 
rurais, representando um crescimento 
de  588% em relação ao primeiro ano.

Gestado no estado do Paraná, o 
AGRINHO chegou ao Ceará em 2003.  
“A convite do presidente da FAEP partici-
pei da solenidade de premiação do Agri-
nho naquele Estado e achei a ideia tão 
interessante que resolvi apresentá-la ao 
nosso presidente Torres de Melo que 
imediatamente acatou a iniciativa que 
vem apresentado excelentes resulta-
dos, não só para as crianças e adoles-
centes, como para seus pais e a popu-
lação da zona rural.” disse o presidente 
da FAEC, que na época era o superin-
tendente do SENAR/AR-CE.

O  AGRINHO já nasceu forte  tal seus 
objetivos e a  sua proposta de atuação 
que é o de contribuir para o processo 
de mudanças de atitudes nas crianças  
e nos jovens que moram em localida-
des rurais e cursam o ensino público 
fundamental, uma vez que visa desper-
tar o interesse por temas como meio am-
biente, saúde, cidadania, trabalho e con-
sumo e como viver bem no semiárido. 

Coordenadora do Programa desde a 
sua implantação a assistente social e 
mestre em educação Ana Kelly Cláudio 
Gonçalves, funcionária do SENAR-CE de-
dicou-se de corpo e alma ao AGRINHO. 
“Além da importância da proposta pe-

dagógica que vem atingindo resultados 
altamente positivos na mudança e na 
compreensão dos produtores, alunos, 
professores no trato dessas questões, 
o Agrinho é como um  filho que vi nas-
cer, crescer e se fortalecer”, diz Kelly 
Cláudio. 

OS NÚMEROS EM 15 ANOS

2.500.000 Alunos

101.997 Professores

17.663 Escolas

Durante estes  15 anos os 
temas  trabalhados pelo 
AGRINHO foram: Meio 
Ambiente, Cidadania, Saú-
de, Trabalho e Consumo, e  
Viver Bem no Semiárido

Solenidade de premiação do Agrinho em 2016

COM AÇÕES EDUCATIVAS 
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Trata-se de um programa executado pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 
SENAR  AR/CE, de caráter educativo, trans-
formador, estimulante e capaz de contribuir 
para o processo de mudanças de atitudes 
nas crianças e nos jovens que moram nas 
localidades rurais e cursam o ensino público 
fundamental.

 PÚBLICO -ALVO 
Prioriza a criança e o adolescente, trans-

formando-os, pela educação, em agentes 
de melhoria das condições sociais e eco-
nômicas da família e da comunidade onde 
vivem.

 OBJETIVOS 
Os principais objetivos do Agrinho são:
 ▪ Proporcionar mudanças de hábitos 

e de atitudes quanto à preservação am-
biental, à saúde, à educação e à cidadania, 
mediante uma ação conjunta escola/co-
munidade rural, visando formar cidadãos 

empenhados na defesa da sociedade e do 
meio ambiente;

▪ Preparar crianças e jovens para uma 
melhor relação com o meio ambiente;

▪ Contribuir para a formação profissio-
nal do trabalhador e do produtor rural 
do futuro;

▪ Capacitar docentes das escolas rurais, 
para trabalharem os temas de forma trans-
versal ao programa curricular;

▪ Promover maior integração escola/pro-
fessor/aluno/comunidade rural.

CONCURSOS 
Com o intuito de incentivar os professo-

res e os alunos, são realizados paralelamen-
te   05 (cinco) concursos assim distribuídos: 
Desenho – destinado aos alunos de 2º e 3º 
ano, Redação – para os alunos de 4º e 5º 
ano, de 6º e 7º e do 8º e 9º ano, Experiência 
Pedagógica – para os professores e o Muni-
cípio Agrinho. 

COM A PALAVRA

A história e os números do Programa 
Agrinho nestes 15 anos revelam não 
apenas uma informação fria como mui-
tos veem os números. Comprovam a dis-
seminação de ideias, iniciativas inovado-
ras, que resgatam o dom de ser mestre, 
daqueles que cultivam com os seus dis-
cípulos o conhecimento, daqueles que 
promovem a reflexão e principalmente 
viabilizam o processo de transformação.
Nestes 15 anos, o Agrinho já passou por 
53 municípios e 17.663 escolas  da zona 
rural, capacitou 101.997 professores e 
beneficiou 2 milhões e meio de alunos 
do ensino fundamental. O material didá-
tico trabalha com os temas transversais 
Meio Ambiente, Viver bem no semiárido, 
Saúde, Cidadania e Trabalho e Consumo. 
Além de receber o material didático e de 
apoio, as crianças são incentivadas no 
desenvolvimento de redações, desenhos 
e projetos, estes últimos, envolvendo a 
pesquisa, a participação e a integração 
entre estudantes, professores, família e 
comunidade local.
Com o intuito de motivar alunos e pro-
fessores, o Programa Agrinho promove 
anualmente, concursos de desenhos e 
de redações, experiências pedagógicas 
e Município Agrinho. Nesses últimos 
anos já foram produzidos mais de 25 mil 
trabalhos e o SENAR, já, distribuiu 1.100 
prêmios para os alunos, os professores e 
as escolas.
A história do Agrinho pode ser contada 
de várias formas relatando as inúmeras 
histórias de sucesso e transformação. 
Todos nós fazemos parte desta história de       
sucesso e transformação!

Kelly Cláudio, Diretora Técnica 
e coordenadora do AGRINHO

CONHEÇA MELHOR O AGRINHO

ZONA RURAL BENEFICIADOS 
NO CAMPO
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“O AGRINHO, para mim, era um 
momento no qual eu poderia com-
partilhar conhecimentos. Era um 
período do ano em que eu poderia 
rever as lindas paisagens do meu Ce-
ará. Então aguardava com ansiedade 
extremada, preparava as aulas, bus-
cava me atualizar para levar para os 
professores participantes do AGRI-
NHO, informações contextualizadas.

Vale lembrar, também, da equipe 
que com muita disposição acordava 
bem cedo para realizar um trabalho 
que em pouco tempo tornou-se im-
pactante ao ponto de modificar atitu-
des e de desenvolver novos hábitos 
de convivência com o meio ambien-
te. Ao final do dia a equipe se reunia, 
trocava ideias e compartilhava opini-
ões de modo a sempre aprimorar o 
trabalho. Fico feliz em ter participa-
do do desenvolvimento do AGRINHO 
pois tenho certeza que ele colabo-
rou, fortemente, na preservação do 
ambiente, na saúde e na educação 
ambiental de todos que dele partici-
pam ou participaram.”

Prof. Dr. Rickardo Léo Ramos 
Primeiro Facilitador do Agrinho

Assistente Téc. da CODEA/SEDUC

Atuo no Programa Agrinho desde o seu pri-
meiro ano. Desde o início fiquei maravilha-
da com o Programa, por variados motivos:
1) É uma ação de educação destinada a 
zona rural, em geral, pouco assistida por 
políticas de educação;

sua criatividade através da arte, de aulas de 
campo;
5)Reconhece a atuação dos professores, 
profissionais em geral desconsiderados em 
sua potencialidade.
 Ao longo dos anos, com variados e impor-
tantes temas, o Programa vem trazendo 
mudanças no modo de ser e em atitudes 
concretas nas muitas comunidades onde o 
programa vem sendo executado.

Maria José Barbosa
Professora Doutora  e 

Facilitadora do Agrinho

2) Atinge uma proposta de educação inter-
disciplinar envolvendo uma proposta de 
quatro aprender: aprender a ser um cida-
dão atuante na sua comunidade, aprende 
a aprender temas importantes através de 
variadas ações, aprende a ter atitude soli-
dária e voltada para o coletivo, aprende a 
conviver com outros em atitude de respeito 
aos outros, ao ambiente;
3) Visa melhorar a qualidade de vida do 
campo, através de um cidadão empodera-
do pela informação e reflexão;
4)As crianças aprendem desenvolvendo 

COM A PALAVRA

UM MEIO EFICAZ DE CAPACI-
TAÇÃO DO JOVEM DO CAMPO

Quando governei o estado do Ceará 
apoiei de forma entusiástica o progra-
ma Agrinho, levado a cabo pela Fe-
deração de Agricultura, por acreditar 
tratar-se de um meio eficaz de capaci-
tação de jovens filhos de agricultores 
dando-lhes instrução e formação com 
o objetivo de moldar jovens espíritos 
com valores que proporcionem o exer-
cício de uma cidadania digna. 

A desvalorização da atividade rural 
que leva a insensibilidade das pessoas 
para os problemas de meio ambiente 
e exploração racional dos recursos na-
turais acaba comprometendo a relação 
das comunidades com a natureza. 

O Agrinho pode colaborar para des-
pertar vocações para a vida no campo 
e a identificação de oportunidades que 
levem a ocupações saudáveis e econo-
micamente rentáveis indispensáveis 
à atração de  renovados contingentes 
humanos ligados à produção agrícola. 
Numa palavra o Agrinho tem a nobre 
missão de formar cidadãos para a vida 
e potenciais empreendedores rurais.

Lúcio Alcântara
Ex-Governador do Ceará

COM A PALAVRA

Como vice-presidente Regional, fiz a mo-
bilização da Região Oeste e estamos im-
plantando o Agrinho em cinco municípios: 
Paracuru, Bela Cruz, Morrinhos, Itarema e 
Marco, onde estão sendo desenvolvidas 
atividades para melhoria da educação no 
campo. Eu parabenizo o Sistema FAEC/SE-
NAR/AR-CE/SINRURAL por desenvolver o 
AGRINHO na zona rural.

Ossian Dias, Vice-Presidente  Regional da 
FAEC e do SINRURAL de Morrinhos

Seis escolas da zona rural de Barreira partici-
param do Agrinho este ano. A cidade inteira 
fica mobilizada pois os alunos e os profes-
sores realizam diversas ações e pesquisas 
para vencerem os concursos e isso acaba 
criando uma boa repercussão na vida deles 
é de seus familiares.Sou uma grande admi-
radora do Agrinho acho que o Senar deve 
incentivar cada vez mais esse trabalho, pois 
as crianças são o futuro deste país.

Eleneide Brilhante, Presidente do 
SINRURAL de Barreira
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O Instituto Tortuga é uma organi-
zação sem fins lucrativos, subsidiada 
pela multinacional DSM e seus cola-
boradores. Desde 2007, vem apoian-
do o Programa Agrinho que tem trans-
formado a vida de muitas crianças de 
escolas públicas, principalmente na 
área rural.

A nossa missão é de proteger e ga-
rantir os direitos da criança e do ado-
lescente e acreditamos que a educa-
ção é a base para a formação de um 
cidadão. 

Orgulhamo-nos de ver o número de 
estudantes e educadores que foram 
beneficiados com o programa ao de-
correr desses quinze anos e por fazer 
parte desta historia. Parabenizamos a 
toda equipe do Programa Agrinho.

Cristina Rodrigues 
Coordenadora Social do InstitutoTortuga 

COM A PALAVRA: OS PATROCINADORES

Há quinze anos, as crianças do Sertão cearense ga-
nharam uma oportunidade nova de se capacitarem e 
conhecerem mais sobre temas como Cidadania, Saú-
de, Trabalho e Consumo, Meio Ambiente e Viver bem 
no Semiárido. Tudo isso, mérito do Programa Agrinho, 
do Senar-CE, que tem trazido para as escolas públicas 
do interior, o aprofundamento dos temas que estão 
no dia a dia dos estudantes mas que nem sempre 
eram ensinados com tanto cuidado.

Desde quando chegou ao Ceará, em 2002, até 
hoje, o Agrinho só tem colecionado vitórias. A co-
meçar pela sua capilaridade, que levou o programa 
a atender a mais de dois milhões e 500 mil alunos e 
agregar 175 mil professores de 46 municípios. Outro 
ponto a se ressaltar é o fato das aulas, em classe e 
no campo, estarem ajudando a mudar o cenário ru-
ral, permeando os saberes e fazeres tradicionais do 
sertanejo com a informação inovadora que vem dos 
avanços científicos. Fato é que, ver crianças de até sete 
anos, disseminando conhecimento e uma novíssima 
geração se formando para transformar o Sertão num 
lugar melhor para se viver e produzir confirmam o 
Agrinho como um inquestionável caso de sucesso na 
Educação rural.

Alci Porto Gurgel, Diretor Técnico do SEBRAE-CE

A COCEPAT - Cooperativa de Trabalho 
para Prestação de Serviço e Assistên-
cia Técnica LTDA, entidade sem fins 
lucrativos e responsável pela capacita-
ção das ações nas áreas de Formação 
Profissional Rural e Promoção Social, 
tendo como público pequenos e mé-
dios produtores rurais e trabalhadores 
rurais de todo o Estado do Ceará em 

Durante estes  15 anos o AGRINHO obteve o patrocínio de vários parceiros: Instituto Tortuga, Banco do Nordeste, Banco do 
Brasil, Empresa AGRIPEC Química e Farmacêutica S/A, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE–CE) e da 
COCEPAT  - Cooperativa de Trabalho para Prestação de Serviços e Assistência Técnica LTDA.

Ao patrocinar o Programa Agrinho, da 
FAEC , o Banco do Nordeste tem a convic-
ção de que as ações desenvolvidas com 
crianças e adolescentes da zona rural do 
Ceará se inserem na missão de  desenvol-
vimento do BNB.

 Na medida em que se observa uma 
preocupação com a cultura de preserva-
ção de meio ambiente nos jovens, nos 
municípios nos quais o Agrinho é desen-
volvimento, percebe-se a importância do 
Programa, que dá ainda relevância aos va-
lores éticos, contribuindo para a constru-
ção da cidadania, na escola, na comunida-
de e na família. São valores importantes 
que visam a construir um futuro sustentá-
vel para as próximas gerações.

 Portanto, o Banco do Nordeste, por ser 
o banco de desenvolvimento do Nordes-
te, não poderia ficar de fora de um Progra-
ma tão importante como o Agrinho.

Marcos Holanda, Presidente do BNB

parceria com o SENAR/CE, reconhece 
o grande trabalho realizado pelo SE-
NAR/CE através do programa Agrinho 
nesses últimos 15 anos na formação 
de cidadaõs conscientes  para o futuro 
quando leva informações na área de 
preservação ambiental para os alunos 
do 2º a 9º ano da zona rural, estimu-
lando e concientizado esse futuros ci-
dadãos para uma vida mais saúdavel 
no meio rural e os números provam o 
sucesso desse programa. 
Parabéns ao SENAR/AR-CE pelo Agrinho!

Carlos Bezerra Filho, 
Presidente da COCEPAT 

e do SINRURAL de Ibaretama

 Para a a realização do 
Agrinho foi decisiva a 
participação da Federação 
da Agricultura e Pecuária 
do Estado do Ceará (FAEC), 
dos Sindicatos Rurais, das 
Prefeituras Municipais e do 
Governo do Estado, atra-
vés das diversas Secreta-
rias Estaduais, destacando-
-se a da Educação Básica e 
do Meio Ambiente.



8 - AGRINHO 2017

A convite do SENAR-CE há 11 anos fa-
zemos parte da Comissão Julgadora do 
Programa AGRINHO e a cada ano nos sur-
preendemos com a criatividade dos alu-
nos e professores O tema Cidadania que 
já foi trabalhado em anos anteriores, foi 
novamente replicado em 2017, e o que 
sentimos é que hoje os alunos têm outras 
compreensōes sobre a temática como: so-
lidariedade, respeito, diversidade huma-
na e animal e a busca de desafios. Como 
educadora o AGRINHO  nos traz  muitos 
ensinamentos.

Irene Almeida Victor 
Coordenadores  da Comissão Julgadora 

da Experiência Pedagógica e 
Município AGRINHO

COM A PALAVRA
COMISSÃO JULGADORA 

Duas comissões examinam os trabalhos e relatórios apresentados e emitem 
um laudo avaliativo para efeito de classificação. Uma delas, analisa os trabalhos 
nas categorias Experiência Pedagógica e Município Agrinho e é formada por seis 
membros entre pedagogas, educadoras e administradoras, coordenados pela 
Professora Irene de Almeida Victor e pela pedagoga do SENAR-CE Germana Mo-
reira. A comissão é constituida por Maria do Socorro Costa Rodrigues, formada 
em História; Regina Célia Ferreira de Oliveira Freitas, pedagoga; Marília Castelo 
Branco Araújo, administradora; Fernanda Cláudia Castelo Branco Küng, história-
dora e pedagoga; Regina Célia Ribeiro Lotffi,  formada em pedagogia e Mestre em 
Educação (Formação de Professores). Em 2017 a comissão analisou 440 trabalhos 
de Experiência Pedagógica e 38 relatórios na categoria Município Agrinho.

As Redações e Desenho são julgadas por uma Comissão composta de oito servi-
dores da SEMA - Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará, coordenadas 
pela técnica Juarinda Barreira. Em 2017 a comissão analisou 1.221 redações e 534 
desenhos. Compoẽm a comissão:  Eliana Gleda, Luiz José de Almeida Correia, Renata 
Martins, Viviane Gomes Monte, Johanna Braide, Socorro Laudenia e Airton Mota.

COMISSÃO DOS CONCURSOS DE DESENHO E REDAÇÕES

AS CARTILHAS DO AGRINHO
Todos os alunos das escolas inscritas recebem uma cartilha do AGRINHO e cada professor 
um Manual e um Guia de Atividades. As cartilhas são distribuídas pelo SENAR logo no início 
do ano letivo e apresentam o tema abordado em forma de estórias infantis ilustradas. O 
tema é inserido nas diversas disciplinas de forma transversal aos currículos escolares du-
rante o período letivo e são acompanhados pelos professores e coordenadores municipais. 

“Falar do Prorgrama Agrinho, é sempre motivo 
de orgulho para nós que fazemos a Secretaria do 
Meio Ambiente,  o Agrinho já faz parte  do Corpo de 
nossa Secretaria. Esse Programa já atua por 15 anos,  
e durante 10 anos a SEMA vem dando sua colabo-
ração, julgando os trabalhos apresentados pelos 
alunos .Esses trabalhos são divididos  em quatro ca-
tegorias, 534 Desenhos 4° e 5°Ano,  509 Redações 
4° e 5°ano, 345 Redações 6° e 7° ano,  367 Redações 
do 8° e 9° ano  totalizando 1755 trabalhos. Os traba-
lhos são criteriosamente selecionados por uma co-
missão composta por oito técnicos da CODES- Coo-
denadoria de Desenvolvimento Sustentável,a qual é 
devidamente escolhida pelo Coodenador da citada 
Coodenação que sejam  aptos para tão importante 
tarefa. Compoẽm a comissão:  Eliana Gleda, Luiz 
José de Almeida Correia, Renata Martins, Viviane 
Gomes Monte, Johanna Braide, Socorro Laudenia, 
Airton Mota e Juarinda Barreira que também coor-
dena a equipe que julga os trabalhos do  Agrinho  na 
SEMA. Finalmente esclarecemos o empemho que 
foi dado pela citada equipe, podendo contar com a 
continuidade dessa parceria , apresentamos votos 
de estima e elevada consideração.”

Juarinda Barreira, Técnica da SEMA
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A EVOLUÇÃO DO AGRINHO EM 15 ANOS

A OPINIÃO DO PARLAMENTO CEARENSE

Linha do Tempo

Quero parabenizar a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará - (FAEC) pelo desenvolvimento 
do Agrinho, um dos maiores progra-
mas educativos para crianças e jovens 
da Zona Rural no Estado do Ceará, que 
nasceu no Estado do Paraná, e hoje se 
estendeu pelo país.

O Agrinho contribui para o processo 
de mudanças de atitudes nas crianças  e 
nos jovens que moram em localidades 
rurais e cursam o ensino público fun-
damental, incentivando o interesse por 

É bastante louvável a iniciativa do 
SENAR-CE de promover um programa 
voltado especificamente para uma 
educação de maior qualidade dos nos-
sos jovens da zona rural, tão carentes 
de incentivo. O programa oferece um 
ensino moderno voltado a temas atu-
ais e à realidade desses jovens além de 
promover concursos como forma de 
incentivar o aprendizado.

Manoel Duca
Deputado Estadual

temas relevantes para o desenvolvimento 
do semiárido. 

O programa é um trunfo para a educa-
ção de jovens da Zona Rural. Só no Ceará, 
atende mais de 40 municípios, alcançando 
mil escolas, nove mil professores e 200 mil 
alunos. 

Essa formação no meio rural é um grande 
serviço que a Federação presta, pois ala-
vanca o desenvolvimento, atingindo uma 
população que, dificilmente, teria acesso 
a uma educação qualificada como a que o 
Agrinho proporciona. Além disso, por meio 
desse programa a Federação presta uma 
contribuição que vai além de questões 
relacionadas à produção agrícola, prepa-
rando intelectualmente as novas gerações 
com objetivo de desenvolver o campo.

Um programa que prioriza a criança e o 
adolescente, transformando-os pela edu-
cação, merece toda a nossa homenagem. 

Carlos Matos
Deputado Estadual

 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
 
 
 
 
 
 
 

2014 40 1.571 9.857 177.426 
2015 41 1.171 9.652 196.987 
2016 40 1.170 9.600 196.880 
2017 46 1.300 10.000 200.000 

 
 

 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RESUMO DOS RESULTADOS – PROGRAMA AGRINHO 
 
 
 
 
 

ANO Nº MUNICÍPIOS Nº ESCOLAS Nº DE 
PROFESSORES 

Nº DE ALUNOS  
2º AO 9º ANO 

2003 09 433 1951 44.676 
2004 23 707 3.962 85.090 
2005 34 1.011 5.822 117.626 
2006 40 1.170 7.261 145.949 
2007 40 1.170 7.296 148.649 
2008 40 1.170 8.229 167.309 
2009 42 1.214 8.941 175.679 
2010 38 1.214 9.546 186.104 
2011 38 1.153 9.732 186.987 
2012 38 1.118 9.542 185.687 
2013 40 1.571 9.652 186.987 
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2003
Onde Tudo Começou

TEMA: MEIO AMBIENTE
NÚMERO DE MUNICÍPIOS: 09 
NÚMERO DE ALUNOS: 44.676 
NÚMERO DE ESCOLAS: 433

Em 2003 o AGRINHO foi lançado no Palácio do Governo do Ce-
ará e começou atendendo a 9 municípios  da Região da Ibia-
paba com o  tema Meio Ambiente. A solenidade de entrega da 
premiação dos concursos realizou-se no auditório do Sebrae-CE, 
com a presença do governador Lúcio Alcântara, do presidente 
da FAEC-José Ramos Torres de Melo, dos superintendentes  do 
SENAR/CE Flávio Saboya e do Paraná, Ronei Volpi, do secretá-
rio executivo do SENAR, Daniel Carrara, superintendente do 
SEBRAE/CE, Sérgio Veras, prefeitos , secretários municipais de 
Educação, presidentes de sindicatos rurais, professores, alunos.

2004
TEMA: MEIO AMBIENTE
NÚMERO DE MUNICÍPIOS: 23 
REGIÕES: 02 
NÚMERO DE ALUNOS: 85.090
NÚMERO DE PROFESSORES: 3.962 
NÚMERO DE ESCOLAS:  707 
Em 2004 o número de alunos duplica e aumenta em mais de 
100% a participação dos municípios. O evento foi realizado no 
Centro de Negócios do SEBRAE-CE com a presença do superin-
tendente, Sérgio Veras, da secretária de educação do Estado, do  
Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, Roberto Ma-
toso, prefeitos, secretários municipais de Educação, professores, 
alunos. municipais.

2006
DOIS TEMAS: SAÚDE E MEIO AMBIENTE 
REGIÕES: 04 
MUNICÍPIOS: 40 
ALUNOS: 145.949 
PROFESSORES: 7.261
ESCOLAS: 1.170

Em 2006 o  Programa Agrinho passou a atuar em 40 muni-
cípios: 09 municípios da Serra da Ibiapaba – Tema SAÚDE; 
nos 15 municípios do Maciço de Baturité – Tema SAÚDE; em 
10 municípios do Baixo Jaguaribe – Tema MEIO AMBIENTE 
e ampliando o seu raio de ação para mais 06 municípios do 
Médio Jaguaribe, também, com o Tema MEIO AMBIENTE.

2005
DOIS TEMAS: AGRINHO SAI EM DEFESA DA 
SAÚDE  E MEIO AMBIENTE 
MUNICÍPIOS ATENDIDOS: 34 
REGIÕES: 03 
ALUNOS ATENDIDOS: 117.626 
PROFESSSORES:  5.822 
ESCOLAS: 1.011 ESCOLAS 

No ano de 2005 o Programa AGRINHO atendeu a 35 municí-
pios sendo 9 da Serra da Ibiapaba com o tema Saúde; 15 mu-
nicípios do Maçico de Baturité com o tema Meio Ambiente, 
ampliando o seu raio de atuação para mais 10 municípios 
do Baixo Jaguaribe também com o tema Meio Ambiente.A 
partir deste ano, a coordenação do AGRINHO passou a usar 
os  mascotes do Programa - a Aninha e o AGRINHO, tanto 
nos Troféus , como no material educativo  e os personagens 
passaram a fazer parte da  solenidade de premiação. 

Linha do Tempo
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2007
DOIS TEMAS: AGRINHO SAI EM DEFESA DA 
SAÚDE  E  DA CIDADANIA 
 REGIÕES: 04 
MUNICÍPIOS: 40
ALUNOS ATENDIDOS: 148.649 
PROFESSORES: 7.296
ESCOLAS: 1.170 
O AGRINHO chega à toda a Região da Ibiapaba, do Maçico 
de Baturité e do Baixo e Médio Jaguaribe, levando informa-
ções sobre dois temas: Saúde e Cidadania. A solenidade de  
entrega das premiaçōes dos concursos ocorreu no dia 17 de 
março de 2008, no auditório do Centro de Negócios do Se-
brae-CE, na presença de  representantes do Sistema FAEC/
SENAR/SINRURAL, prefeitos municipais, secretários muni-
cipais de educação, alunos, professores e patrocinadores.

2008
TEMA CENTRAL: AGRINHO SAI EM DEFESA DA 
CIDADANIA
MUNICÍPIOS  PARTICIPANTES: 40 
REGIÕES ATENDIDADAS: 04
ESCOLAS ATENDIDAS:  1.170 
ALUNOS ATENDIDOS:  167.309
PROFESSORES: 8.229

Em 2008 o tema Cidadania foi replicado nas três Regiões de 2007 
e a solenidade de premiação ocorreu no dia 8 de dezembro no au-
ditório do Centro de Negócios do SEBRAE-CE, quando são anun-
ciados e entregues os prêmios dos concursos realizados durante o 
ano  na presença dos dirigentes do Sistema FAEC/SENAR/CE, pre-
sidentes de sindicatos dos produtores rurais, prefeitos, secretários 
municipais de educação, alunos, professores e patrocinadores. 

2009
DOIS TEMAS: AGRINHO SAI EM DEFESA DA CIDA-
DANIA E DO MEIO AMBIENTE 

MUNICÍPIOS ATENDIDOS: 42
REGIÕES ATENDIDADAS: 04 
ESCOLAS ATENDIDAS: 1.214 
NÙMERO DE PROFESSORES: 8.941
NÙMERO DE ALUNOS: 175.679.

Foram apresentados 7.000 trabalhos, entre desenhos, re-
dações, experiências pedagógicas e  Município Agrinho.A 
solenidade de premiação ocorreu no dia 7 de dezembro 
no auditório do Centro de Negócios do SEBRAE-CE.

2010
DOIS TEMAS: CIDADANIA E MEIO AMBIENTE

MUNICÍPIOS  PARTICIPANTES: 38 
REGIÕES ATENDIDADAS: 04
ESCOLAS ATENDIDAS:  1.214 
ALUNOS ATENDIDOS: 186.104
PROFESSORES: 9.546

Em 2010 o Programa já atendia a 1 minhão de alunos e um 
aluno do Agrinho, Iranildo de Sousa Ferreira, do município de 
Ibiapina, foi eleito, através de uma comissão seletiva, pelo 
Conselho Britânico para Geração Climática como Embaixa-
dor Climático do Brasil, resultado de sua atuação no Agrinho.

Linha do Tempo
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2011 2012

2013 2014

DOIS TEMAS: TRABALHO E CONSUMO E 
MEIO AMBIENTE
MUNICÍPIOS  PARTICIPANTES : 38 
REGIÕES ATENDIDADAS: 03
ESCOLAS ATENDIDAS:  1.153
ALUNOS ATENDIDOS: 186.987
PROFESSORES: 9.732
 
O ponto alto da solenidade foi o anúncio dos nomes dos ven-
cedores dos concursos (Desenho -2º e 3º ano, Redação - 4º 
e 5º ano, Redação 6º ao 9º ano, Experiência Pedagógica e 
Município Agrinho) dos Temas Trabalho e Consumo  e  Meio 
Ambiente. Foi uma disputa difícil, onde concorreram, aproxi-
madamente, seis mil e quinhentos trabalhos enviados ao SE-
NAR. O superintendente do SENAR/AR-CE, Anísio de Carvalho 
Júnior, participou da solenidade. que sempre conta com a pre-
sença de várias autoridades.

TEMA: TRABALHO E CONSUMO 
MUNICÍPIOS  PARTICIPANTES: 38 
REGIÕES ATENDIDADAS: 04
ESCOLAS ATENDIDAS:  1.118
ALUNOS ATENDIDOS: 185.687
PROFESSORES: 9.542

Em 2012 o Programa completou 10 anos com o envol-
vimento de 1.118 escolas rurais municipais das Regiões 
da Ibiapaba, do Maçico de Baturité e do Baixo e Médio 
Jaguaribe, com o tema Trabalho e Consumo. A solenida-
de de premiação dos alunos, professores e municípios foi 
realizada no dia 29 de novembro, no Centro de Negócios 
do SEBRAE-CE, que juntamente com o Banco do Nordes-
te foi um dos primeiros patrocinadores do AGRINHO.

TEMA: TRABALHO E CONSUMO 
MUNICÍPIOS  PARTICIPANTES : 40 
REGIÕES ATENDIDADAS: 04
ESCOLAS ATENDIDAS:  1.571
ALUNOS ATENDIDOS: 186.987
PROFESSORES: 9.652

O Tema Trabalho e Consumo foi trabalhado mais uma vez 
aumentando o número de municípios para 40 e o número 
de alunos atendidos para 186.987 , dos municípios das Regi-
ões da Serra da Ibiapaba, Maçico de Baturité e Baixo e Mé-
dio Jaguaribe. A solenidade de premiação ocorreu no dia 29 
de novembro de 2013, no Centro de Negócios do Sebrae-CE.

TEMA: SAÚDE 
MUNICÍPIOS  PARTICIPANTES: 40 
REGIÕES ATENDIDADAS: 04
ESCOLAS ATENDIDAS:  1.571
ALUNOS ATENDIDOS: 177.426
PROFESSORES: 9.857
O Agrinho 2014 concluiu suas atividades para a outorga de 
prêmios aos vencedores do concurso do tema Saúde, no dia 
14 de novembro de 2014, no Buffet Bárbaras Cambeba, com 
a presença das comitivas dos 40 municípios. O troféu trouxe 
o mascote da copa do mundo de futebol de 2014.

Linha do Tempo
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2015 2016

2017
MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

TEMA: VIVER BEM NO SEMIÁRIDO 
MUNICÍPIOS  PARTICIPANTES: 41 
REGIÕES ATENDIDADAS: 05
ESCOLAS ATENDIDAS:  1.171
ALUNOS ATENDIDOS: 196.987
PROFESSORES: 9.652

Na edição de 2015 foi trabalhado  o tema “Viver Bem no 
Semiárido “ um programa criado pelo SENAR nacional , ano 
em que o AGRINHO ampliou seu raio de ação para mais 4 
municípios: Coreaú,Jaguaribe, Iguatu e Saboeiro, com o en-
volvimento cada vez maior dos presidentes de sindicatos dos 
produtores rurais. A solenidade de premiação foi realizada 
no dia 18 de novembro, com a presença dos dirigentes do 
Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL ,inclusive do novo superin-
tendente do Senar-CE , Paulo Helder de Alencar Braga.

TEMA:  VIVER BEM NO SEMIÁRIDO
MUNICÍPIOS  PARTICIPANTES: 40 
REGIÕES ATENDIDADAS: 05
ESCOLAS ATENDIDAS:  1.170
ALUNOS ATENDIDOS: 196.880 
PROFESSORES: 9.600

O tema “ Viver Bem no Semiárido “ voltou a ser o foco do 
AGRINHO em 41 municípios e a solenidade de premiação 
ocorreu no dia 25 de novembro, no Buffet Bárbaras Cam-
beba. Todos os alunos  e professores premiados recebem 
uma camisa do programa e os secretários  de Educação, 
patrocinadores e apoiadores recebem um Troféu.

TEMA: O AGRINHO SAI EM DEFESA 
DA CIDADANIA
MUNICÍPIOS  PARTICIPANTES: 46 
REGIÕES ATENDIDADAS: 05
ESCOLAS ATENDIDAS:  1.300
ALUNOS ATENDIDOS: 200.000 
PROFESSORES: 10.000
Em 2017 o tema voltou a ser Cidadania  ampliando a participação 
de mais oito municípios: Bela Cruz, Boa Viagem, Itarema, Jagua-
ribe, Mauriti, Marco, Morrinhos e Paracuru, totalizando  de 46 
municípios. A solenidade de entrega dos prêmios aos vencedo-
res dos concursos voltou a ser realizada no Centro de Negócios 
do Sebrae-Ce, no dia 24 de novembro, com o sorteio de um carro 
zero-quilômetro entre os professores que apresentaram sua expe-
riência pedagógica.

Aratuba, Pacoti, Morada Nova, Barreira, Palmácia, 
Quixeré, Ibiapina, Baturité, Redençāo, Russas, Ipu, 
Capistrano,Aracati, Beberibe, São Benedito, Caridade, 
Cascavel, Ibicuitinga, Tianguá, Guaiúba, Viçosa do Ce-
ará, Fortim, Tabuleiro do Norte, Jaguaribe, Bela Cruz, 
Marco, Mauriti, Ubajara, Guaramiranga, Icapui, São 
Joāo do Jaguaribe, Frecheirinha, Itapiúna, Itaiçaba, 
Pindoretama, Mulungu, Jaguaruana, Iguatu, Ocara, 
Limoeiro do

 
Norte, Saboeiro, Aracoiaba, Morrinhos, 

Marco, Paracuru, Boa Viagem e Itarema.

OS NÚMEROS DO AGRINHO 2017
Concursos: 
Redação: do 4º e 5º ano: 509
Redação:  6º e 7º: 345
Redação: 8º ao 9º: 367
Total redação: 1.221
Desenho: 2º ao 3º ano: 534
Experiência Pedagógica: 440 

Total: 2.220 trabalhos 

Já participaram também do Agrinho os municípios de: Aca-
rape, Carnaubal, Croatá, Guaraciaba, Palhano, Mucambo e 
Coreaú. Totalizando 53 municípios assistidos pelo Programa.

Linha do Tempo
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   Serviço Nacional de Aprendizagem Rural  
                        SENAR-AR/CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA:  PRATICANDO A CIDADANIA 

 
 

DESENHO 
 

6º 

ALUNO 
 BICICLETA ANTONIO BRUNO ARAÚJO DE 

LIMA 
ESCOLA MANUEL URUÇU UBAJARA PROFESSORA 

 TABLET VERA LÚCIA VIEIRA COSTA 

7º 

ALUNO 
 BICICLETA JOSÉ ERNANDES SOUSA DE 

CASTRO ESCOLA FRANCISCA 
LAURA DE JESUS QUIXERÉ PROFESSORA 

 TABLET MARIA ROZICLEIDE DE OLIVEIRA 

8º 

ALUNO 
 BICICLETA FCO. HENRIQUE NEVES 

RODRIGUES ESCOLA LUDUGERO 
FERREIRA GOMES IBIAPINA PROFESSORA 

 TABLET MARIA NECI AMARO LIMA 

9º 

ALUNA 
 BICICLETA RAKELLY LIMA OLIVEIRA 

ESCOLA REGINA TOMAZ TIANGUÁ PROFESSORA 
 TABLET MARIA ARAJAIR FERNANDES 

SILVA 

10º 

ALUNO 
 BICICLETA GRAZIELE ALMEIDA COSTA ESCOLA PADRE VITAL 

ELIAS FILHO BOA VIAGEM PROFESSORA 
 TABLET ANTONIA VALNEIDE PEREIRA 

LIMA 

GANHADORES DO CONCURSO 
POR CATEGORIA

DESENHO 2º - 3º ANO

 
 
 
 
 

 
 
 

   Serviço Nacional de Aprendizagem Rural  
                        SENAR-AR/CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA: PRATICANDO A CIDADANIA 

 
 

DESENHO 
 

1º 

ALUNA 
 TELEVISOR de 21” MILENA CASTRO MATIAS 

ESCOLA LUIS 
GONÇALVES BEBERIBE PROFESSORA 

 TELEVISOR de 21” ADRIANA SOUSA DOS ANJOS 

2º 

ALUNA 
 BICICLETA MARIA CLARA SILVA PEREIRA 

ESCOLA JOSÉ FERREIRA 
SANTIAGO CARIDADE PROFESSORA 

 CÂMERA DIGITAL ROSIVANIA NUNES DA SILVA 

3º 

ALUNO 
 BICICLETA JOSINEUDO DEIVISON DE SOUSA 

DIAS ESCOLA JOSÉ ALVES DE 
MOURA 

LIMOEIRO DO 
NORTE PROFESSORA 

 CÂMERA DIGITAL SELMA MARIA DE ARAÚJO 

4º 

ALUNA 
 BICICLETA MARIA ISABELY NUNES SARAIVA 

ESCOLA MELQUÍADES 
CAMELO TIMBÓ IPU PROFESSORA 

 TABLET MARIA NEIVA PAIVA TIMBÓ 

5º 

ALUNO 
 BICICLETA EMANUEL NOBRE DO 

NASCIMENTO ESCOLA FRANCISCO 
FERREIRA NOBRE IBICUITINGA PROFESSORA 

 TABLET CAMILA RÉVIA AGUIAR DE 
OLIVEIRA 

Em 2004, os  municípios da AMAB – Asso-
ciação dos Municípios do Maciço de Baturi-
té começaram a se beneficiar do Programa 

COM A PALAVRA

Agrinho, após uma solicitação feita ao então 
presidente do Conselho de Administração do 
SENARCE,  Torres de Melo. Começamos tími-
dos. Em 2004, os municípios de Guaramiran-
ga (Experiência Pedagógica) e Ocara (Reda-
ção 4ª a 5ª série) foram premiados . 

A partir de 2011, a AMAB começou um tra-
balho efetivo, chamando os articuladores, no 
começo do ano, para prepará-los, incentivá-
-los e ajudá-los nesta caminhada. Com esse 
trabalho, muitos outros municípios foram 
premiados. 

O  maior legado deste Programa é a capa-

citação dos alunos para o trabalho e a dis-
seminação de melhorias no Meio Ambiente, 
Saúde, Trabalho, Consumo e Cidadania. Isto 
gera um impacto em toda a comunidade, 
com a formação de uma média de 20 mil 
alunos por ano.

Hoje a FAEC/SENAR trabalha com 46 mu-
nicípios, dentre os quais 15 são da AMAB, o 
que nos deixa feliz e, cada dia mais, dispos-
tos a trabalhar na melhoria de vida dos ci-
dadãos que moram na zona rural do Maciço 
de Baturité. 

Inês Távora,  Secretária Executiva da AMAB
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6º 
ALUNA BICICLETA 

 
MARISA MENDES LIMA 
 ESCOLA REGINA HELENA 

BEZERRA MORADA NOVA  
PROFESSORA 

 
TABLET MARIA GLEIDIVÂNIA VIEIRA 

7º 

ALUNO 
 BICICLETA FRANCISCO JOSÉ ALVES  

CARNEIRO ESCOLA WALKMAR 
BRASIL SANTOS BOA VIAGEM  

PROFESSOR 
 

TABLET FRANCISCO WAILTON COSTA 

8º 

ALUNA 
 BICICLETA LÍVIA EMILLY RODRIGUES COSTA 

ESCOLA MARCIONILIA 
MARTINS REDENÇÃO  

PROFESSORA 
 

TABLET ANTONIA IVONE LUCAS ARAÚJO 
SILVA 

9º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA DÉBORA ALVES DOS SANTOS 

ESCOLA MANUEL XAVIER 
PIRES GUAIUBA  

PROFESSORA 
 

TABLET LUZIRENE NOGUEIRA DA COSTA 

10º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA FRANCISCA MARCELA DA SILVA 

BEZERRA ESCOLA CENTRO DE 
EDUCAÇÃO RURAL ITAPIUNA  

PROFESSORA 
 

TABLET ANTONIO JÚLIO FREITAS 
OLIVEIRA 

2017
GANHADORES DO CONCURSO 

REDAÇÃO 4º- 5º ANO
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REDAÇÕES 4º AO 5º ANO 

 

1º 
ALUNA  

TELEVISOR de 21 IVILLA SOFIA FELIPE SANTIAGO 
ESCOLA FRANCISCO DAS 

CHAGAS FERREIRA BARREIRA  
PROFESSORA 

 
COMPUTADOR SIRLANE BARBOSA MARTINS 

2º 

ALUNA 
 TELEVISOR de 21” TAYNÁ GOMES REBOUÇAS 

ESCOLA MOISES 
MARQUES ARACATI  

PROFESSORA 
 

TELEVISOR de 21” BRUNA DE OLIVEIRA COSTA 
GALDINO 

3º 

ALUNA 
 BICICLETA ELENICY AFONSO DOS SANTOS 

ESCOLA MANUEL DE LIMA BEBERIBE  
PROFESSORA 

 
TABLET NARCÉLIA SANTOS DA ROCHA 

LIMA 

4º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA GRAZIELA DA SILVA LIMA 

ESCOLA ZINA MOREIRA RUSSAS  
PROFESSORA 

 
TABLET MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES 

DE ALMEIDA 

5º 

 
ALUNO 

 
BICICLETA FRANCISCO ALISON VIEIRA 

CABRAL 
ESCOLA GEREMIAS FELIPE IGUATU  

PROFESSORA 
 

TABLET LAECIENIA FELIPE BATISTA 

 
REDAÇÕES 4º AO 5º ANO / TEMA: O QUE É SER CIDADÃO? 
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6º 
ALUNA BICICLETA 

 
JOICIANE ALVES DE OLIVEIRA 
 ESCOLA JOAQUIM TOMÉ 

DE SOUSA ARACOIABA  
PROFESSORA 

 
TABLET RAIMUNDA SIMONE DE LIMA 

7º 

ALUNA 
 BICICLETA ANA CAMILA DE SOUZA FREITAS 

ESCOLA JOAQUIM 
FERNANDES PONTES MARCO  

PROFESSORA 
 

TABLET MARIA MIRIAM VASCONCELOS 

8º 

ALUNA 
 BICICLETA PÂMELA RAQUEL MACÊDO 

QUEROGA ESCOLA SENHORINHA 
OLIVEIRAGONDIM 

TABULEIRO DO 
NORTE  

PROFESSORA 
 

TABLET MARIA ROSANGELA MAIA 

9º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA THAÍS ARAÚJO DE PAIVA 

ESCOLA DEPUTADO 
LORIVAL BANHOS SÃO BENEDITO  

PROFESSORA 
 

TABLET ANTONIA FERNANDA ROQUE 
DAMASCENO DE PAULA LIMA 

10º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA TALIA FREITAS RIBEIRO 

ESCOLA MANOEL BRAGA 
MONTEIRO ITAREMA  

PROFESSORA 
 

TABLET IVONE BRAGA DE COUTO 

2017
GANHADORES DO CONCURSO

REDAÇÃO 6º - 7º ANO
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REDAÇÕES 6º E 7º ANO / TEMA: AÇÕES DE CIDADANIA 

 

1º 
ALUNA  

TELEVISOR de 21”  RAQUEL OLIVEIRA ARAÚJO 
ESCOLA ISAAC VIEIRA DO 

ESPIRITO SANTO 
VIÇOSA DO 

CEARÁ  
PROFESSOR 

 
COMPUTADOR MARCOS ALVES VIEIRA 

2º 

ALUNA 
 TELEVISOR de 21” LARA KAUANE RIBEIRO ROCHA 

ESCOLA MARIA LENILDA 
DE SOUZA MORRINHOS  

PROFESSOR 
 

TELEVISOR de 21” LUCIA MARIA DOS SANTOS 
MOTA 

3º 

ALUNO 
 BICICLETA JOÃO GUILHERME MOREIRA DE 

OLIVEIRA ESCOLA JOAO 
DAMASCENO VIEIRA PALMÁCIA  

PROFESSORA 
 

TABLET MARIA VALÉRIA SARAIVA 
MOREIRA 

4º 

 
ALUNO 

 
BICICLETA LEVY MENDES DA SILVA 

ESCOLA ESTER DANTAS 
DE CASTRO CASCAVEL  

PROFESSOR 
 

TABLET LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
SILVA 

5º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA CÍNTIA NOGUEIRA RAMOS ESCOLA COMUNITÁRIA DA 

BARRA FORTIM 
 

PROFESSORA TABLET MARIA ZILMA FLORÊNCIO DE 
SOUSA 

- AGRINHO 201716
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6º 
ALUNA BICICLETA  

DÉBORA MONTEIRO DIAS 
ESCOLAJACARECOARA CASCAVEL  

PROFESSOR 
 

TABLET FÁBIO NOGUEIRA DA SILVA 

7º 

ALUNO 
 BICICLETA ÁLVARO MATIAS DE LIMA 

FREIRE ESCOLA JOÃO EGÍDIO DA 
COSTA OCARA  

PROFESSORA 
 

TABLET MARIA ANDREA DE LIMA 

8º 

ALUNA 
 BICICLETA GIZELE OLIVEIRA DA SILVA 

ESCOLA RAIMUNDO ALVES 
CASSEMIRO CAPISTRANO  

PROFESSORA 
 

TABLET FRANCISCA TATIANE MONTEIRO 
ALVES 

9º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA EDUARDA BATISTA HOLANDA 

ESCOLA FRANCISCO PAZ 
DE OLIVEIRA PARACURU  

PROFESSORA 
 

TABLET ADRIANA DA SILVA ROCHA DOS 
SANTOS 

10º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA BRUNA DA SILVA AGUIAR 

ESCOLA SÃO SEBASTIÃO PACOTI  
PROFESSOR 

 
TABLET LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA 

2017
GANHADORES DO CONCURSO

REDAÇÃO 8º - 9º ANO
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REDAÇÕES 8º E 9º ANO / TEMA: SABER ATUAR PARA O MUNDO MELHORAR – SAINDO EM  DEFESA DA CIDADANIA 

 

1º 
ALUNA  

TELEVISOR de 21”  
JAIANE MICHELE DE FREITAS 
SOUSA ESCOLA ANTONIO 

MOREIRA DE FREITAS QUIXERÉ  
PROFESSORA 

 
COMPUTADOR MARIA CLEIDIMAR FREITAS 

ARAÚJO 

2º 

ALUNA 
 TELEVISOR de 21” HELOÍSA BEZERRA DA SILVA 

ESCOLA JOÃO ROCHA 
FIALHO IGUATU  

PROFESSOR 
 

TELEVISOR de 21” WANDERLEY CABOCLO DA 
SILVA 

3º 

ALUNA 
 BICICLETA VALÉRIA FERNANDES DA ROCHA 

ESCOLA JOSÉ ALEXANDRE 
DE LIMA FORTIM  

PROFESSOR 
 

TABLET JANE MEIRE DE LIMA CIPIÃO 

4º 

 
ALUNO 

 
BICICLETA SAMUEL SOARES SIQUEIRA ESCOLA JOÃO 

PERBOYYRE TEOFILO 
GIRÃO 

IBICUITINGA  
PROFESSORA 

 
TABLET SUELY GOMES DE FREITAS 

GRANJA 

5º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA VANESSA ABREU SILVA ESCOLA MARIA DE 

LOURDES DA SILVEIRA BATURITÉ 
 

PROFESSOR TABLET ERILEIDE DA SILVA FRANCELINO 



2017
GANHADORES DO CONCURSO 

MUNICÍPIO AGRINHO
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MUNICÍPIO AGRINHO 

 

1º  
3 COMPUTADORES RUSSAS 

2º  
2 COMPUTADORES FORTIM 

3º  
1 COMPUTADOR BARREIRA 

4º  
1 COMPUTADOR ARACATI 

5º 
 

1 COMPUTADOR 
 

ITAIÇABA 

6º 1 COMPUTADOR TIANGUÁ 

7º 1 COMPUTADOR PALMÁCIA 

8º 1 IMPRESSORA CASCAVEL 

9º 1 IMPRESSORA ARACOIABA 

10º 1 IMPRESSORA IGUATU 

Sou uma apaixonada e grande  admiradora do Programa AGRI-
NHO. Ao iniciar meu trabalho como Assessora de Imprensa da 
FAEC em 2006 a convite do então presidente Torres de Melo, me 
encantei  com a proposta  pegagógica, com a criatividade dos alu-
nos e professores e com o entusiasmo deles em participar desta 
promoção que considero uma grande ação de responsabilidade 
social do  Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL no nosso Estado. Que 
o AGRINHO chegue a mais municípios. As crianças e adolescentes 
do campo merecem e  agradecem. 

Jornalista Silvana Frota 
Assessora de Imprensa do Sistema FAEC/SENAR-AR-CE

COM A PALAVRA

A Prática Eventos, sempre a frente de importantes eventos, fez par-
te dessa história prestando assessoria na organização das edições 
de 2006 a 2010, sob a tutela do então Presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará e Presidente do Conselho 
Administrativo do SENAR-CE, José Ramos Torres de Melo Filho e do 
Sr. Superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 
SENAR/CE, Flávio Viriato de Saboya Neto.
Um grande feito do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -SE-
NAR –CEARÁ. Parabéns AGRINHO! Parabéns SENAR-CE!

Enid Câmara
Diretora Geral da Prática Eventos

18 - AGRINHO 2017

OS PROFESSORES E COORDENADORES
“O Agrinho é importante pois traz o 

desenvolvimento da comunidade local, 
fortalecendo o convivio entre eles.”
Adriana Pinheiro, coordenadora 
municipal de Pacoti

”Quero destacar o envolvimento de 
todo o núcleo gestor, dos alunos, dos pais 
e comunidade em geral, foi um trabalho 
de muita união. ”

Joana Dark, 
Coordenadora Municipal de Aracoiaba“Gostaria de ressaltar o trabalho, a 

atenção e dedicação dos profissionais 
do SENAR/AR-CE, dos professores e 
dos alunos que se engajaram e se dedi-
caram  neste ano”
Evelize Vasconcelos, coordenadora 
municipal de Baturité

“É o segundo ano que participo do Pro-
grama e o Agrinho fez uma grande diferença 
na comunidade de Santa Teresa, na questão 
do meio ambiente e da falta de água.

Maria Lopes Queiroz, articuladora 
no município de Mulungu
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2017
GANHADORES DO CONCURSO
EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA
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EXPERIÊNCIA PEDAGOGICA 

 
 

1º 
 

PROFESSOR 
 

MOTOCICLETA 125 
CC JANE MEIRE DE LIMA CIPIÃO 

Escola José Alexandre de 
Lima Fortim 

2º 
 

PROFESSOR 
 

MOTOCICLETA 100 
CC FELIPE DE SOUSA LIMA Escola Uirandé Augusto 

Borges Russas 

3º PROFESSOR NOTEBOOK DENIZIA SOUSA FREIRE Escola Bevenuto Ferreira São João do 
Jaguaribe 

4º 
 

PROFESSOR 
 

NOTEBOOK ANA MARIA DE SOUSA Escola Dom Aureliano 
Matos Itaiçaba 

5º 
 

PROFESSOR 
 

TABLET MARIA  FÁTIMA OLIVEIRA 
RIBEIRO 

Escola Antônio Moreira 
de Freitas 

Quixeré 

6º 
 

PROFESSOR 
 

TABLET EUZANIR DA SILVA FERREIRA 
Escola Benjamin 
Damasceno e 
Vasconcelos 

Tianguá 
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7º PROFESSOR 
 TABLET JUSCILENE CARNEIRO 

FERNANDES 
Escola Mauro Cavalcante 
de Sousa Fortim 

8º PROFESSOR CÂMERA DIGITAL VALDENIA FERNANDES DE 
SOUSA 

Escola Joana Alves de 
Sousa Russas 

9º 
 

PROFESSOR 
 

CÂMERA DIGITAL DANIELLE COSTA BIZERRA Escola Antonieta Cals Aracati 

 
10º 

 
PROFESSOR 

 
CÂMERA DIGITAL ROSANGELA MARIA NUNES 

TEIXEIRA Escola Francisco Farias Caridade 

1º Lugar
Fortim

2º Lugar
Russas

3º Lugar
São João do Jaguaribe

4º Lugar
Itaiçaba

5º Lugar
Quixeré

6º Lugar
Tianguá

7º Lugar
Fortim

8º Lugar
Russas

9º Lugar
Aracati

10º Lugar
Caridade
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