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OPINIÃO

C

idadania é mais que solidariedade ou mesmo consciência crítica, significa
mais do que o livre acesso aos direitos e deveres civis políticos e sociais. É além disso,
a necessidade de compreensão e desenvolvimento de maturidade para agirmos conscientemente como cidadãos dentro de uma
sociedade democrática.
É com este espírito que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR, vem há
dois anos trabalhando o tema “ Cidadania”
entre os alunos do ensino fundamental das
escolas públicas da zona rural, que participam do Programa AGRINHO , levando
através de forma transversal para dentro
das escolas do campo , o real significado
da família, do respeito aos mais velhos, direitos e deveres de adultos e crianças, preservação do meio ambiente, manter limpas

O AGRINHO E A CIDADANIA
as praças, o campo e a cidade, tratar bem
o outro independente de cor, sexo, religião
, laços familiares, viver em harmonia e escolher bem seus representantes de forma
consciente.
Este ano, o tema coincidiu com a realização das eleições gerais para presidente,
governador, deputados federais e estaduais, e a maioria dos trabalhos apresentados com muita criatividade pelos alunos
e professores refletiram exatamente essa
preocupação, traduzidos em modelos de
urnas eletrônicas, direitos constitucionais
do cidadão, o que se espera do código de
defesa do consumidor, os três poderes e
seus significados, sintetizados nas redações, desenhos e experiências pedagógicas
dos concursos que premiam os melhores
trabalhos em cada categoria.
Recentemente, o Poder Executivo do
município de Cascavel-CE sugeriu e a Câmara dali aprovou projeto de Lei criando o Dia
“D” da Cidadania, tendo como parâmetro
o protagonismo na execução do Programa AGRINHO neste Municipio, por meio
de momentos de grande significado para a
comunidade local, conforme fez questão de
destacar o secretário de educação .
Para nós que integramos o Sistema

CNA/ FAEC /SENAR é por demais gratificante ver o quanto os temas abordados
até agora pelo AGRINHO nestes 16 anos
aqui no Ceará , vêm sendo aceitos e aproveitados de forma brilhante pelos alunos,
professores, coordenadores municipais e
também pelos gestores municipais.
O primeiro tema do AGRINHO em
2003, foi sobre Meio Ambiente, beneficiando 9 municípios da Serra da Ibiapaba,
de lá para cá, já trabalhamos outros temas
como Saúde, Trabalho e Consumo , Viver
Bem no Semiárido e Cidadania. Este ano, 48
municípios participam do AGRINHO, atendendo a 196.987 alunos , 1.711 escolas e
9.652 professores.
A seriedade, o compromisso , o crescimento e a aceitação do Programa Agrinho
nos motiva a continuar defendendo bandeiras como estas. Para o próximo ano já
escolhemos o tema que será Cooperativismo.
Viva o AGRINHO!

(*) Flávio Viriato Saboya Neto
Presidente da FAEC e do Conselho de
Administração do SENAR-CE

FORMANDO NOVOS CIDADÃOS

O

Agrinho é um programa educativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR, de grande alcance
social, que tem o poder de transformar
as pessoas pela educação e, somente
por isso, já justifica a sua existência.
Em seus 16 anos de execução no Estado
do Ceará, o Programa já preparou mais
de 2 milhões e 600 mil alunos da zona
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rural com informações importantes so- a pensar no futuro das propriedades
bre Meio Ambiente, Saúde, Trabalho, rurais, na permanência do homem no
Consumo e Como Viver Bem no Semiári- campo de forma digna, organizada, modo e que, normalmente, não fazem par- derna e tecnificada.
te da grade curricular das escolas.
Não temos dúvida de que o AgriDevido à amplitude do tema Ci- nho também está contribuindo para
dadania e às eleições gerais,
este novo pensar dos joo mesmo foi trabalhado
O Programa já vens, que podem ser os
nos anos de 2017 e 2018,
sucessores de seus pais no
proporcionando um debate preparou mais campo. Neste aspecto, o
mais aprofundado sobre o
de 2 milhões e SENAR sente- se na obrigaque é ser cidadão e como
ção de contribuir e ir além
exercer nossos direitos e de- 600 mil alunos do horizonte de oferecer
veres perante a sociedade.
da zona rural cursos de capacitação,
Para os 196.987 aluprestando uma adequada
nos atendidos, este ano ficou patente assistência técnica e gerencial.
o desejo de mudançana forma de gerir
Sejam bem-vindos, novos cidadãos
os destinos do nosso país e essas mu- do campo!
danças passam também pelas transformações que estão por vir no meio rural,
onde os jovens,que hoje estão sendo
(*) Sérgio Oliveira da Silva
beneficiados pelo Agrinho, comecem
Superintendente do SENAR/AR/CE

OPINIÃO

A

parceria da SEMA com o Programa Agrinho sempre nos deixa bastante
orgulhosos. Não à toa, a SEMA colabora
com este projeto – que completa 16 anos
em 2018 – há 11 anos. Ao longo deste período, o Agrinho já atendeu mais de 2 milhões e quinhentos mil alunos de escolas
da zona rural, tornando-se referência nas
áreas educacional e ambiental, pilar de
construção sólida de paradigmas de respeito à ideia de preservação da natureza
e da sustentabilidade.
Este ano o tema foi “Agrinho em
defesa da cidadania”, beneficiando quase 200 mil alunos e 176 mil professores.

PELA FORMAÇÃO DE UMA
CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
Nada mais pertinente no delicado momento pelo qual estamos passando em
todo o planeta. É fundamental formarmos gerações que lutem contra medidas
que vez em quando são especuladas pela
mídia, colocando em em confronto a produção agropecuária e a preservação do
meio ambiente.
Ora, tal dilema se trata de grave retrocesso. Afinal, o desenvolvimento científico e tecnológico já nos mostrou que
tão importante quanto preservar nossas
reservas naturais é expandir a produção
vegetal e animal para consumo, desde
que dentro de uma perspectiva sustentável.
Em outras palavras, o desenvolvimento de nossa agropecuária só tem sentido se houver uma íntima relação com
uma política ambiental que garanta a sobrevivência das novas gerações. Em pleno século XXI, temos de lutar para manter
eixos prioritários, como, por exemplo, o
combate à desertificação, fundamental
para nossa sobrevivência no Nordeste,
por sua condição climática e sua localização geográfica semiárida. Como garantir

uma reserva mínima de nossos mananciais sem o devido incentivo a uma política de florestamento e reflorestamento
de uma região já tão maltratada?
Além disso, o Brasil tem compromissos internacionais com relação à manutenção de nossas florestas. São acordos
que têm como foco a questão climática,
a exemplo o Acordo de Paris, as metas
da Agenda 2030 da ONU ou Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Tais
compromissos estão atrelados ao recebimento ou não de recursos provenientes
de fundos internacionais e até mesmo ao
nosso sucesso no comércio exterior, com
a venda de grãos, carne e até sapatos.
O Agrinho, nesta conjuntura, transforma-se num foco de resistência na defesa da nossa biodiversidade, do nosso
compromisso com o meio ambiente e,
por que não dizer, com a saudável convivência entre o homem e as demais espécies. Reside nestas crianças e jovens a
esperança de um futuro produtivo sustentável.

(*) Artur Bruno
Secretário do Meio Ambiente do Ceará

MAIS EDUCAÇÃO PARA A ZONA RURAL

P

ara nós que integramos o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -SENAR é por demais importante estarmos
levando há 16 anos nossa contribuição às
crianças e adolescentes da zona rural, certos de que a educação é a base do desenvolvimento de qualquer nação.Somente
este ano, mais de 196 mil alunos e 176 mil
professores foram beneficiados.
Através do Programa Agrinho, o SENAR
com o apoio dos municípios, professores e
coordenadores municipais, leva uma educação inclusiva às crianças e adolescentes

do segundo ao nono ano, de uma forma
lúdica, inovadora, com temas que não são
tratados normalmente na grade curricular
das escolas , como o deste ano e o do ano
passado, que foi Cidadania.
Em anos anteriores trabalhamos com
os alunos sobre Meio Ambiente,Trabalho e
Segurança, Saúde, Como Viver Bem no Semiárido, todos eles além de levarem muita informação suscitaram curiosidades
nestes jovens que serão o futuro do nosso país e , que com certeza, estão sendo
questionados e nos questionam também
sobre o que podem e o que nós podemos
fazer , como por exemplo, para sermos cidadãos conscientes dos nossos deveres e
obrigações.
Prova disso, são a riqueza dos trabalhos de redação, desenho e experiência
pedagógica apresentados a cada ano pelos alunos e professores que encerram as
atividades participando de vários concursos , incentivados pela premiação e que
acabam transformando a solenidade de
entrega das homenagens numa verdadei-

ra festa de confraternização e de vitórias
conquistadas.
A cada ano sentimos o compromisso maior dos municípios, das escolas,
dos alunos, professores e das comissões
de avaliação, sem esquecer a dedicação da equipe do SENAR e o apoio dos
nossos patrocinadores . Este ano, fomos
surpreendidos com mais uma atitude de
reconhecimento ao nosso trabalho, que
foi a aprovação pela Câmara Municipal de
Cascavel, do Projeto de Lei criando o Dia
“D” da Cidadania, inspirado exatamente
no trabalho do Programa Agrinho.
Não temos dúvida que o Agrinho
vem cumprindo um importante papel na
sociedade e que o SENAR continua firme
no propósito de levar esse programa para
mais municípios , beneficiando um maior
número de alunos.
Parabéns a todos que fazem o Agrinho
acontecer.

(*) Ana Kelly Cláudio Gonçalves
Diretora Técnica do SENAR-CE

Agrinho 2018 - 03

Agrinho 2018: Saber atuar para
melhorar o mundo

48 municípios participam e concorrem a 4
concursos que premiam os melhores trabalhos

Dirigentes do Sistema FAEC/SENAR e convidados comemoram os 15 anos do Agrinho em 2017

Q

uarenta e oito (48)municípios, 1.711 escolas
da zona rural, 9.652 professores e 196.987 alunos participaram este ano do Programa Agrinho 2018, um programa de caráter educativo e social realizado há 16 anos
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Regional
do Ceará, com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC, dos Sindicatos Rurais
a ela filiados, com o patrocínio do Banco do Nordeste,
Sebrae e Instituto Tortuga.
São 16 anos levando informação sobre vários temas
de interesse do campo, de uma forma lúdica, beneficiando mais de 2 milhões e seiscentos e noventa e seis mil
alunos da zona rural que são nosso público-alvo e nos
ajudam a disseminar informações importantes que muitas vezes não estão na grade curricular beneficiando não
somente os alunos, como suas famílias e toda a comunidade, disse o Superintendente do SENAR-CE, Sérgio
Oliveira da Silva, que é um dos entusiastas do Agrinho.
A Diretora Técnica do Senar, Assistente social e mestre em Educação Kelly Cláudio Gonçalves, que iniciou
todo o trabalho de implantação do Agrinho no Estado do
Ceará, lembrou que durante estes 16 anos, o Programa
já trabalhou seis temas: Meio Ambiente, Saúde, Trabalho e Consumo, Viver Bem no Semiárido e Cidadania. O
tema Cidadania foi trabalhado durante dois anos (2017
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e 2018) , haja vista a sua abrangência e a proximidade
com o período eleitoral deste ano.
A coordenadora do Agrinho, psicóloga Germana Moreira Rocha de Freitas ressaltou uma outra ação importante realizada pelo Agrinho, que são as ações de culminância das atividades em vários municípios, dando maior
destaque perante à comunidade beneficiada, como foram as apresentações de alunos do Agrinho em desfiles
do dia 7 de setembro último em vários municípios. Ela
destacou ainda, um Projeto de Lei de autoria da Secretaria de Educação de Cascavel, criando o Dia “D” da Cidadania, inspirado no programa Agrinho, segundo explicou
o secretário de Educação Fábio Pereira de Oliveira.

OS NÚMEROS DO AGRINHO 2018

48 municípios
1.711 escolas da zona rural
9.652 professores
196.987 alunos

O que é Cidadania?

"Cidadania é....... romper com a indiferença, abrir espaços para o debate,
dialogar compreendendo e sendo compreendido, é participar e não ser quieto nunca, estando sempre pronto para tomar decisões e emitir opinião.”
Trecho da história contada na Cartilha

O

Em defesa da Cidadania

tema desse ano “SABER
ATUAR PARA MELHORAR O MUNDO
- AGRINHO SAI EM DEFESA DA CIDADANIA” foi trabalhado pelas escolas
da zona rural desde o mês de março.
A primeira fase foi a capacitação dos
professores e coordenadores para explorarem o tema de forma transversal
dentro das unidades de ensino, onde
foram distribuídas cartilhas com os alunos e professores, utilizando uma metodologia própria e de forma ilustrativa
adotada pelo Senar.
São duas cartilhas. Uma é voltada
para alunos do 2° ao 5° ano e outra para alunos do 6° ao 9°
ano. A cartilha do 2° ao 5° ano (8 a 11 anos) é apresentada em
forma de história ilustrada contada por dois personagens: o
Agrinho e a Aninha, sua família e amigos. A história se passa
numa família moradora da zona rural e procura a todo momento instigar os alunos a descobrirem o real significado da
Família, o significado da cultura, sobre as manifestações culturais, direitos e deveres de adultos e crianças, preservação
do meio ambiente, respeitar os mais velhos, manter limpas
as praças, o campo e a Cidade, tratar bem o outro independentemente de cor, sexo, religião, laços familiares, viver em
harmonia e escolher seus representantes de forma consciente. Um dos trechos da cartilha diz: “...desde CRIANÇA precisamos aprender a respeitar os outros em Casa, na Escola ou na
Rua, devemos lutar pelos direitos com Justiça.”
Em determinado local da estória, Aninha e Agrinho conversam sobre a importância de escolher de forma consciente
as pessoas que irão nos representar e, junto a nós, cuidar da
nossa comunidade. Essas pessoas são, por exemplo nossos
prefeitos, vereadores, deputados, entre outros que exercem
cargos políticos.
A cartilha do 6° ao 9° ano (12 a 15 anos) é apresentada
com uma linguagem textual mais apurada. Os textos destacam formas de exercícios de cidadania como tirar o primeiro
documento, título de eleitor, direitos e deveres do cidadão
e como votar pela primeira vez. Também destaca os direitos
constitucionais do cidadão como: direito de petição, Habeas
Corpus, Mandado de Segurança, Habeas Data, Mandado de
Injunção e Ação Popular, para que funciona a Constituição, o

Código de Defesa do Consumidor, os Três Poderes e o que faz
um vereador, deputado e finaliza ensinando sobre as bandeiras nacionais e estaduais e seus hinos.
O conteúdo da estória do 2° ao 5° foi elaborado por duas
pedagogos: Alessandra Monteiro Lima e Tania Serra Azul
Machado Bezerra e do 6° ao 9° ano por Priscilla Fogiato e
Antônia Schwinden.

Palavras mais frequentes
nas cartilhas
Respeito Solidariedade
Significado da família
Saúde Moradia
Educação
Lazer
Alimentação
Segurança Eleição
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Encontro de Coordenadores Municipais inicia
Programa Agrinho nos Municípios

O inicio das ações deste ano deu-se no dia 15 de

março, quando a Coordenação do Programa e a Diretoria
Técnica do Senar promoveram o I Encontro dos Coordenadores Municipais, para distribuição do material didático (Cartilhas dos Alunos e Manual do Professor), oportunidade em que foi realizado também o treinamento
dos coordenadores. No dia 8 de agosto realizou-se o segundo encontro onde foi discutido o regulamento dos
quatro concursos de Redação, Desenho, Experiência Pe-

dagógica e Município Agrinho. Na ocasião foi feita também uma avaliação do concurso de 2017, bem como das
ações para 2018. Nos dias 3 e 4 de outubro, as escolas
fizeram a entrega dos trabalhos dos concursos na Sede
do Senar, em Fortaleza. Já no dia 8 de outubro teve inicio
a avaliação dos trabalhos por três comissões julgadoras,
composta por técnicas, pedagogas e professores, incluindo técnicos da SEMA – Secretaria do Meio Ambiente, que
há 11 anos colaboram com o programa.

Culminância das ações nos Municipios

O mês de setembro, marcou a culminância

das ações desenvolvidas pelo Programa Agrinho durante o ano de 2018 nas Escolas da Zona Rural de vários
municípios como: Viçosa do Ceará, Russas, Deputado
Irapuan Pinheiro, Cascavel, Iguatu, Limoeiro do Norte,
Quixeré, Itaiçaba, Acarape, Quixelô, Palmácia, Barreira,
Ocara, entre outros.
A culminância geral reuniu autoridades municipais, alunos, pais, comunidade, professores,
coordenadores pedagógicos, diretores das
escolas da zona rural, e ainda parceiros e
sociedade civil, para a socialização das atividades trabalhadas relacionadas ao tema
central da edição 2018 do Programa: “Cidadania”. Foram eventos de muita interação
e socialização que contaram com visitação
e apresentações artística-culturais, como
dança, teatro, poesia, música, entre outras,
numa certificação do grande trabalho realizado pelas escolas rurais no desenvolvimento do Programa durante o ano, disse a coordenadora Germana Moreira.
Já no dia 27 de setembro, uma comitiva
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de alunos da Escola Cel. Joaquim Simão de Oliveira, do
Distrito de Guaci, do Município de Russas, esteve em
visita a sede do Sistema FAEC/SENAR-CE, conhecendo as
instalações onde foram recebidos pela Coordenadora do
Programa Germana Moreira, pela Diretora Técnica Kelly
Cláudio e pelo Presidente do Conselho de Administração, Flávio Saboya e Superintendente do Senar-CE, Sergio Oliveira.

Mais de 20 alunos de Russas conhecem a sede da FAEC/SENAR-CE

Projeto de Lei de Cascavel cria o Dia da Cidadania
O Programa Agrinho já extrapola os muros das escolas e penetra na comunidade com muita força

Por inspiração do Programa AGRINHO, a Pre-

feitura Municipal de Cascavel através da Secretaria
de Educação, encaminhou Mensagem à Câmara Municipal( Mensagem No . 035, de 25 de setembro de
2018), sugerindo a criação do Dia “ D” da Cidadania,
como dia primeiro de Setembro, que foi aprovado por
unanimidade. A Lei de número 1943/2018 foi aprovada no dia 03 de outubro deste ano e sancionada
pela prefeita municipal Francisca Ivonete Mateus
Pereira. O Artigo 2 da Lei - determina que durante
todo mês de setembro, o Município de Cascavel deverá trabalhar junto às Escolas da Rede Pública Municipal o tema “Cidadania”, alusões ao Dia da Cidadania
e à Semana da Pátria, dando acesso aos discentes a
conceitos relativos a problemas sociais, econômicos e
políticos visando desenvolver um maior sentimento de
amor à pátria.
Em sua justificativa encaminhada ao presidente
da Câmara Municipal de Cascavel, Sebastião de Costa
Uchôa, a chefe do Poder Executivo diz: “ o Dia Municipal da cidadania” vai servir para incentivar discussões sobre o que é de fato o conceito de cidadania.
De acordo com o projeto de Lei do Executivo,
“buscamos incentivar o debate, construir uma Cons-

ciência
Cidadã,
diante da necessidade de cada vez
mais buscar uma
maturidade para
agirmos
como
cidadãos dentro
de uma sociedade democrática,
disse a prefeita . “Acreditamos que a construção de
uma sociedade mais humana se faz através de parcerias e a criação de espaços para o protagonismo
escolar. Esse protagonismo foi percebido ao longo da
execução do Programa AGRINHO em 2018 por meio
de momentos de grande significado para a comunidade local, destacou o secretário de Educação, Cultura,
Desporto e Juventude de Cascavel, Francisco Fábio
Pereira de Oliveira.
O Secretário de Educação, encaminhou ofício à coordenadora do Programa AGRINHO no Ceará,
Germana Moreira Rocha de Freitas, ressaltando o sucesso das ações do Programa AGRINHO no município
de Cascavel e uma vez já incorporado ao currículo a
temática ‘Cidadania’, através da disciplina de Formação Humana, Ética e Cidadania.

Professora de Escola de Cascavel recebe
carro do Programa Agrinho em 2017

O

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR-CE, entregou no dia 8 de março, a professara

Andrea Nunes Silva, da Escola Domingos Angelo, do
município de Cascavel, o carro resultante do sorteio
que foi realizado entre os professores que participaram e enviaram a Experiência Pedagógica do Programa Agrinho em 2017, que comemorou 15 anos de
atuação no Estado do Ceará.
A entrega do veiculo da marca Gol, contou com
a presença do Superintendente do SENAR-CE, Sérgio
Oliveira da Silva, do Presidente da FAEC e Presidente
do Conselho de Administração do SENAR-CE, Flávio
Viriato de Saboya Neto, da Diretora Técnica e Coordenadora do Agrinho, Kelly Cláudio e da Diretora Administrativa, Francileite Furtado.
Para a professora Andréa Silva, de apenas 25
anos, o carro foi um incentivo a mais que recebeu do
SENAR para continuar atuando no Agrinho, um programa que tem mudado a vida de milhares de crianças da zona rural, e que promove a Cidadania.
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Quatro concursos

Agrinho além de levar informações e ter
como finalidade a formação de uma nova mentalidade
entre crianças e adolescentes, também promove quatro
concursos como forma de incentivar uma maior participação dos alunos. São três concursos de redação nas
categorias (4º e 5º ano, 6º e 7º ano, 8º e 9 º ano), um de
Desenho (2º ao 3º ano), um de Experiência Pedagógica,
que beneficia os professores e o Município Agrinho, que
premia os Municípios que apresentarem os Melhores relatórios.
Redação
A redação pode ser em forma de poesia, paródias,
mensagens, panfletos, histórias em quadrinho e cordel.
Devem focar no tema e ser objetiva.
Desenho
Os trabalhos em desenho representam o pensamento
dos alunos sobre Cidadania, expressados em maquetes
de urnas eletrônicas, ações de cidadania, sobre direitos
e deveres do Cidadão, formas da Constituição Federal, o
estado, o município e a federação em sua organização,
entre outros.
Experiência Pedagógica
Na experiência Pedagógica a comissão avalia o trabalho
dos professores em sala de aula, no campo, palestras,
passeatas, caminhadas, panfletagens, entrevistas, pedágio, recursos didáticos, interdisciplinaridade, uso das mídias, articularção da instituição e articulação da secretaria. O relatório deve ter coerência, clareza e criatividade.
Município Agrinho
Leva em conta o envolvimento do município e o apoio do
gestor ao programa, bem como a qualidade do relatório
elaborado.

Principais temas abordados
pelos alunos e professores
- Urna eletrônica
- Ações de cidadania como o combate a corrupçāo
- Combate ao mosquito da dengue
- Direitos e deveres do Cidadão
- Direitos do idoso
- Direitos das crianças
-Respeito ao meio ambiente
- Normas da Constituição Federal
- Preservaçāo do patrimônio histórico e cultural
- O papel do estado, do município e da federação
em sua organização
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Redações premiadas nos
primeiros lugares
Agrinho Sai em defesa da Cidadania. O que é ser cidadão? Para o aluno Lucas Gabriel Paiva Timbó, do 5º
ano, da Escola EMEB. Melquíades Camelo Timbó, do
município de Ipu, que foi classificado em primeiro lugar
no concurso de Redação , na categoria do 5º ao 6º ano,
Ser Cidadão é “como devemos ir em busca de nossos
diretos, sempre exercendo os nossos deveres principalmente neste período de eleições onde muito se fala e
pouco se faz...”
A falta de visão, não impediu Gabriel Lavor de Araújo, da Escola de Ensino Fundamental Onélia Pereira Lavor, do município de Iguatu, de participar do concurso
de Redação do Programa Agrinho, na categoria 8º ao 9º
ano, onde fez uma redação em braile por ser deficiente
visual. Sendo assim, sua redação foi transcrita por outra pessoa para facilitar a leitura do corretor de redação.
Logo no inicio ele define “Saber atuar para o mundo
melhorar, saindo em defesa da Cidadania”, escreveu:
“Para obtermos um mundo melhor e mais igualitário
devemos fazer nossa parte e exigir o cumprimento de
nossos direitos e deveres...”

incentivam a participação
Prêmiações
Os concursos premiam os 10 primeiros lugares em cada categoria. Os prêmios vão de motos
a bicicletas, televisores, computadores e impressoras. A entrega da premiação ocorre num ambiente de muita confraternização, comemoração e
alegria, onde cada município traz suas equipes de
coordenadores, prefeitos, professores e diversas
autoridades. O resultado só é anunciado na hora e
comemorado com muito entusiasmo por todos os
presentes.

O primeiro lugar do concurso Redação, na categoria 6º e 7º ano,
foi para a aluna Darvila Maria Alves Xavier, da Escola Maria Rabelo
Martins, no município de Morada Nova. O texto foi em forma de
Poesia:
Quero que preste atenção,
que agora eu vou falar,
sobre a Cidadania,
para um lugar melhor tornar

Junto com a sociedade
A cidadania vamos mudar
E exigindo nossos direitos
Para um Brasil melhor ficar

As leis são bem claras
Da cidadania vamos falar
Respeitando as diversidades
Vamos todos reivindicar

Agora vou terminar
Precisamos da sua ação
Para melhorar a sociedade
Depende da sua participação

Temos os nossos deveres
Vamos nos conscientizar
Para que nossos direitos
Possíveis passamos tornar.

A família junto com a escola
realizando uma boa educação no
futuro bem próspero
tornaremos um bom cidadão

Municípios Agrinho 2018

Acarape - Aracati - Aracoiaba Aratuba - Barreira - Baturité - Beberibe - Boa Viagem - Capistrano
- Caridade - Cascavel - Chorizinho
- Deputado Irapuan Pinheiro - Fortim - Frecheirinha - Guaramiranga - Guaiúba - Ibicuitinga - Icapuí
- Iguatu - Ipu - Itaiçaba - Itapiúna Jaguaribe - Jaguaruana - Limoeiro
do Norte - Marco - Mauriti - Morada Nova - Morrinhos - Mulungu - Nova Russas - Ocara - Pacoti
- Palmácia - Paracuru - Pindoretama - Quixelô - Quixeré - Redenção
- Russas - Saboeiro - São Benedito
- São João do Jaguaribe - Tabuleiro
do Norte - Tianguá Ubajara - Viçosa do Ceará
SOBRE O PROGRAMA

Temos que ficar por dentro
Das decisões que vão tomar
Não deixaremos passar por cima
de nós
Sem antes nos informar

O Agrinho é um programa de promoção social e educativo do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural tem como finalidade
a formação de uma nova mentalidade entre crianças e nos
jovens rurais do ensino fundamental , despertando o interesse
por outros temas como meio ambiente, cidadania, saúde e
educação.
O Agrinho é um programa transformador e motivador de
mudanças de hábitos e atitudes, que prioriza a criança,
transformando-a, pela educação, em agente de melhoria das
condições sociais e econômicas das famílias e da comunidade
onde vivem.
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Três Comissões avaliam a escolha dos
Melhores Trabalhos dos Concursos

Comissão de Avaliação da Experiência Pedagógica

– Marília Castelo Branco Araújo – Administradora / Coordenadora
– Maria do Socorro Costa Rodrigues – Historiadora
– Regina Célia Ferreira de Oliveira Freitas – Assistente social
– Suiany Silva de Moraes – Socióloga
– Judenildes Guedes Batista – Pedagoga e mestre em educação

A

s comissões de Avaliação dos concursos do Programa
Agrinho 2018 iniciaram no dia 8 de outubro, a escolha dos melhores trabalhos nas categorias: Redação (do 4ª a 5ª, 6ª a 7ª série
e 8º a 9º ano), Desenho (2º ao 3º ano, 4º ao 5º ano, 6º ao 7º ano
e 8º ao 9º ano), Experiência Pedagógica e Município Agrinho.
A diretora Técnica do SENAR-CE, Kelly Claúdio e a coordenadora do Programa Agrinho, Germana Moreira acompanharam de perto as avaliações que tiveram início pela categoria Experiência Pedagógica. Esta Comissão é formada por profissionais
da área de educação, com experiência em avaliação de projetos
didáticos e formador nas capacitações do Programa Agrinho. A
Comissão terá um prazo até o dia 8 de novembro para apresentar
os resultados à Diretoria Técnica do SENAR, e segundo a Diretora
Kelly Claudio.

Comissão de Desenho e Redação

– Juarinda Barreira - Coordenadora
- Artur Bruno - Secretário da SEMA
– André Bezerra
– Viviane Monte
– Renata Martins
– Socorro Laudênia
– Eliana Cruz

A Comissão de Avaliação nas Categorias Desenhos e Redações, é composta por técnicos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará – SEMA que há 11 anos colabora com
o SENAR nas avaliações, conforme disse a coordenada Juarinda
Barreira. Já a professora Irene de Almeida Vitor coordena o Concurso Município Agrinho.

COM A PALAVRA

COM A PALAVRA

C

(*) Marília Castelo
Branco Araújo
Coordenadora da
Experiência Pedagógica

É

muito gratificante acompanhar o Programa
Agrinho pois muitas escolas servem de exemplo de
empenho e determinação. Podemos ver que mesmo
com pequenas ações e poucos recursos é possível fazer a diferença e colher bons resultados.
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(*) Juarinda Barreira
Técnica da Coordenadoria de
Desenvolvimento Sustentávele
Secretaria do Meio Ambiente
do Estado do Ceará

omo já é do conhecimento de todos que fazem a
FAEC/SENAR, a comissão avaliadora dos trabalhos do Agrinho
é constituída por técnicos da Secretaria do Meio Ambiente,
equipe multidisciplinar que possui arquitetos, engenheiros
agrônomos, administradores de empresa, engenheiros de
pesca e analistas de sistemas. A seleção dos trabalhos é feita
com profundidade e seriedade. A dedicação deve-se ao apoio que essa equipe recebe do presidente da FAEC, Dr. Flávio
Sabóya e por nosso Secretário, professor Artur Bruno, grande
entusiasta e incentivador desse brilhante projeto, que sempre nos disponibiliza para que possamos com afinco e amor
fazer a seleção das 1.030 redações, além de 394 desenhos.
Estaremos sempre à disposição desse honrado órgão
(FAEC) para colaborarmos com a continuidade de um programa ímpar como o Agrinho.

Dia D da Cidadania
O resultado foi uma criatividade sem medidas onde tanto os
alunos, professores e coordenadores municipais estiveram
envolvidos com muito amor e
determinação.

N

estes dois anos em que acompanhamos o Programa Agrinho, e agora em 2018, na condição de coordenadora,
podemos afirmar que tem sido uma das experiências mais
enriquecedoras pela qual venho experimentando.
O Agrinho é um programa educativo de responsabilidade
social do SENAR e já tem transformado muito a vida de milhares de crianças e jovens da zona rural
Dentre os fatos mais importantes do Programa Agrinho
deste ano. destacamos a culminância das ações em vários
municípios, onde os alunos desfilaram no dia 7 de setembro,
levando a mensagem do tema que foi Cidadania. Um grupo
de alunos veio diretamente da cidade de Russas conhecer a
sede do Sistema FAEC/ SENAR, e foi recebida pelos dirigentes
do Sistema.
Outro fato que gostaria de ressaltar foi a iniciativa da
Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, que encaminhou à Câmara Municipal e esta aprovou, um projeto de lei
criando o Dia “D” da Cidadania, baseado nos princípios do
Programa Agrinho. Essa é uma prova viva da repercussão do
trabalho do SENAR.
Destaco ainda, a participação efetiva dos professores,
coordenadores municipais, que se empenharam na viabilização do Agrinho em suas cidades. Realizamos em Fortaleza
dois encontros com os coordenadores municipais com a participação de todos.
Gostaríamos de agradecer a todos pela efetiva participação
e colaboração.

SECRETÁRIO DA SEMA RECEBE
TROFÉU PERSONALIDADE AGRINHO
Pelo apoio dado ao Agrinho
durante 11 anos de sua execução
do Programa, a Comissão Organizadora e os dirigentes do Sistema
FAEC/ SENAR-CE, resolveram homenagear com o Troféu Personalidade do Agrinho 2018, o Secretário
do Meio Ambiente, Artur José Vieira Bruno.
Segundo o presidente do Conselho Administrativo
do SENAR-CE, Flávio Viriato de Saboya Neto, a Secretaria
do Meio Ambiente participa ativamente na escolha dos
melhores trabalhos nas categorias de Redação e Desenho,
através de uma comissão formada por seis técnicas.
Este ano, essa comissão julgou 1.019 redações e 394
desenhos.

Quem é o homenageado

Atualmente Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMA), Artur Bruno já foi deputado federal, quatro vezes deputado estadual e duas vezes vereador de Fortaleza. É formado
em Pedagogia e há mais de 35 anos dedica-se como professor
de Geografia e História em cursos pré-universitários públicos e
privados.
Atuou na Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e na
Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. Integrou a Comissão
Especial que discutiu o Plano Nacional de Educação. E autor de
nove livros.

TROFÉU
AGRINHO

(*)Germana Moreira
Coordenadora do Programa Agrinho
COM A PALAVRA

T

odos os anos eu me
surpreendo com a qualidade
dos trabalhos não só dos
alunos e professores, como
também dos municípios. Este
ano, ficamos encarregadas
de selecionar os 10 Municipios Agrinho. Foram apresentados 35 relatório, todos de
(*) Irene de Almeida Vitor muita detalhes e riquezas de
Coordenadora do Concurso informaçao.
Município Agrinho

PATROCINADORES, SECRETARIAS
DE EDUCAÇÃO E COMISSÃO
RECEBEM TROFÉU
Como reconhecimento ao apoio de mobilização das escolas, todas as Secretarias de Educação dos municípios, a comissão organizadora e
os patrocinadores do programa : Instituto Tortuga, SEBRAE, BNB e COCEPAT, são agraciados com
um Troféu do Programa durante a solenidade de
premiação.
A comissão organizadora recebe um brinde
especial, bem como os coordenadores municipais dos municípios participantes do programa.
Agrinho 2018 - 11

O QUE DIZEM OS PARCEIROS:
Instituto Tortuga

O

Instituto Tortuga, da DSM, há onze anos consecutivos
mantém a parceria com o SENAR, sempre acompanhando o excelente trabalho desenvolvido pelo Programa Agrinho. Acreditamos que a educação é a base para a formação de um cidadão,
e para nós é muito gratificante fazer parte de um projeto transformador.
Contribuir com o maior Programa Educativo do estado do
Ceará é a certeza de que juntos estamos fazendo a diferença no
meio rural e transformando vidas.
(*) Cristina Rodrigues
Coordenadora Social do Instituto Tortuga

SENAR recebe visita de representante
da DSM/Instituto Tortuga

O

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR-CE, recebeu no dia 19 de
novembro, em sua sede, em Fortaleza, a
visita de uma representante do gerente da
Unidade da DSM/Instituto Tortuga no Estado, Natanielle
Silva, que veio conhecer os trabalhos do Programa Agrinho. Ela foi recebida pelo Presidente do Conselho Administrativo do SENAR e Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Flávio Saboya, pela
Diretora Técnica do SENAR, Ana Kelly Cláudio Gonçalves e
pela coordenadora do Programa, Germana Moreira.
Natalielle visitou as salas onde estão expostos parte
dos trabalhos nas áreas de experiência pedagógica e Município Agrinho, onde também estão reunidas duas das
três comissões de avaliação dos trabalhos dos seis concursos nas categorias: Redações, Desenho, Experiência Pedagógica e Município Agrinho.
“Estou encantada com o Programa, muito importante
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trabalhar o tema Cidadania, desde o inicio quando conversamos com a Kelly, sentimos a paixão dela pelo programa que já tinha me contagiado, e agora, vendo de perto
o trabalho dos professores e a dedicação dos alunos estou
simplesmente encantada, declarou Natanielle Silva. Sobre o tema explorado esse ano “O Agrinho sauí em Defesa
da Cidadania” ela declarou: “Vale a pena o tema Cidadania
ser trabalhado desde criança, para que possamos formar um adulto de bem, um cidadão
correto. Vale a pena investir no Agrinho, nas
crianças que são o futuro desse país, disse Natanielle Silva.
Já a Diretora Técnica Kelly Claudio fez questão de ressaltar a importância da visita da representante do Instituto Tortuga: “eles sempre
acompanham nosso trabalho, e acreditaram na
força do Agrinho, há nove anos temos essa parceria do
Instituto Tortuga na qualidade de patrocinador. Eu sou
muito motivada, todos estão muito motivados, nós sabemos que estamos fazendo a diferença no campo e o SENAR sabe da importância da educação no campo, com o
envolvimento dos alunos e professores unidos, em prol da
educação e da cidadania, incluindo a participação também dos pais dos alunos e da comunidade.
O Presidente do Conselho Administrativo do SENAR-CE, Flávio Saboya também disse da sua satisfação em receber a visita de um representante da DSM e sugeriu que
os alunos do Agrinho visitem a Empresa que tem uma Unidade no município do Pecém.

O QUE DIZEM OS PARCEIROS:
SEBRAE-CE

AGRINHO: O FUTURO DO CAMPO
PEDE PASSAGEM

(*) Alci Porto
Diretor Técnico do Sebrae Ceará

N

ão é chuva, mas vem
transformando a paisagem rural do Ceará. É assim que eu,
como diretor técnico do Sebrae
Ceará, vejo os resultados do
Programa Agrinho no estado.

Iniciativa de âmbito nacional
do Sistema Senar, o programa
tem ajudado os estudantes
brasileiros a conhecerem mais
sobre o potencial dos seus
ecossistemas: dos Pampas ao
Sertão, da Floresta ao Cerrado.
E não fica por aí. Especificamente aqui, no Ceará, o Agrinho tem semeado inovação e
vem ajudando a produzir uma
novíssima geração de agricultores e produtores que, desde
cedo, se habituaram a estudar,
em sala de aula, dentro da sua
grade curricular, temas como
Saúde, Meio Ambiente, Convivência com o Semiárido e,
agora, Cidadania, assunto que
tem tudo a ver com o momento

que vivemos. Ao todo, 200 mil
alunos do ensino fundamental
de 1.300 escolas rurais de 48
municípios se empenharam em
aprender, através das cartilhas
e de concursos de redação e de
desenhos, que construir a Cidadania é, também, construir
novas relações e consciências
voltadas para temáticas como
a Solidariedade, a Democracia,
os Direitos Humanos, a Ecologia e a Ética. Assim, o Agrinho
vai formando futuras lideranças que já vão emergir de
suas cidades trazendo mais que
conhecimento técnico. Vão ser
exemplos e referência. É o campo liderando a construção de
um novo Brasil.

AGRINHO TRANSFORMA E MOTIVA GERAÇÕES
FUTURAS - BNB

O Agrinho que é um

(*) Jorge Antônio Bagdeve de Oliveira
Superintendente Regional do Banco do
Nordeste do Ceará

programa educativo, se
torna de fundamental
importância para as gerações futuras porque
transforma e motiva as
mudanças de hábitos e
atitudes, que prioriza a
criança, transformando-a, pela educação,
em agente de melhoria

das condições sociais e
econômicas das famílias e da comunidade
onde vivem. O Banco
do Nordeste como banco de desenvolvimento
se sente muito honrado
em ser parceiro de um
Programa tão inovador e transformador de
realidades.
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GANHADORES DO CONCURSO
POR CATEGORIA
DESENHO 2º e 3º ANO
Tema: Praticando Cidadania
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2018
GANHADORES DO CONCURSO
REDAÇÃO - 4º e 5º ANO
Tema: O que é ser cidadão?
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2018
GANHADORES DO CONCURSO
REDAÇÃO - 6º e 7º ANO
Tema: Ações de Cidadania
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2018
GANHADORES DO CONCURSO
REDAÇÃO - 8º e 9º ANO
Tema: Saber atuar para o mun melhorar - Saindo em defesa da Cidadania”
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2018
GANHADORES DO CONCURSO
MUNICÍPIO AGRINHO
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2018
GANHADORES DO CONCURSO
EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA
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Retrospectiva Agrinho 2017

Revista Especial do Programa Agrinho 16 Anos - 23 de Novembro de 2018
Uma publicação do Sistem FAEC /
SENAR-AR-CE / SINRURAL - Ano VI - N° 06
Avenida Eduardo Girão, 317, Bairro
Jardim América, Fortaleza - CE, CEP
60410-442
Fone: (85) 3535-8000 Wpp: (85) 991085616
www.faec.org.br / www.senarce.org.br
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Expediente

Presidente da Federação da Agricultura e Coordenadora do Agrinho
Pecuária do Estado do Ceará e do Consel- Germana Moreira Rocha
ho de Administração do SENAR-AR/CE
Flávio Viriato de Saboya Neto
Diretora Administrativa / Financeira
Francileite Furtado
Superintendente do SENAR-AR/CE
Colaboradores
Sérgio Oliveira da Silva
Jornalista Responsável
Kelly Gonçalves
Silvana Frota - MTB - CE - 432
Germana Moreira
Diretora Técnica do SENAR-AR/CE
Maria Augusta
Ana Kelly Cláudio Gonçalves
Design e Diagramação
Moreira
Estagiária Iara Costa

