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Introdução

A Escola Justulino Ferreira Gomes está 
localizada no distrito de Umari, Bom Jardim-PE,
atendendo a uma clientela diversificada que residem 
em várias comunidades da zona rural do Município de 
Bom Jardim e municípios vizinhos de João Alfredo, 
Surubim e Casinhas.  A maioria dos alunos reside na 
zona rural, os pais desenvolvem atividades primárias 
para subsistência como, por exemplo, a agricultura, a 
pecuária de subsistência e extrativismo vegetal.

Neste enfoque foi desenvolvido e elaborado 
um evento em que os alunos do curso técnico em 
agropecuária pudessem dialogar com a comunidade 
escolar e agricultores vizinhos na difusão de 
tecnologias alternativas que melhoram e otimizam as 
atividades agropecuárias no âmbito agroecológico. Este 
evento foi programado para comemorar o Dia do 
Agricultor, no dia 25 de julho de 2008 e encerrar as 
atividades do II Módulo do curso, onde os alunos 
apresentaram técnicas e instrumentos de trabalho que 
auxiliam o pequeno agricultor, as quais foram
aprendidas no decorrer do curso durante as aulas e 
vivências pedagógicas, além das atividades de estágio.

Desta forma, o evento também serviu como 
recapitulação dos conteúdos ministrados e melhor 
aprimoramento das técnicas até então vistas no curso, 
além de favorecer os alunos no envolvimento com o 
público para aprimoramento da forma de repassar as 
técnicas servindo também como exercício da profissão 
do técnico em agropecuária, tão importante no 
processo de inclusão das tecnologias favoráveis ao 
crescimento e desenvolvimento do meio rural.

Material e métodos

A. Desenvolvimento das atividades 

Durante o curso Técnico Agrícola com 
habilitação em Agropecuária Familiar e Agroecologia 
os educandos do II módulo juntamente com os 
professores sentiram a necessidade de deslustrar os 
conteúdos ministrados em sala de aula nos dois 
primeiros módulos do curso através de um evento que 
envolvesse não só a equipe que faz parte do curso, mas 
também as outras áreas da Escola e a comunidade do 
entorno.

B. Entidades participantes
A Agência de Defesa e Fiscalização 

Agropecuária de Pernambuco-ADAGRO compareceu 
ao evento para divulgação das suas atividades através 
da regional presente em Surubim-PE. A Adagro busca 
garantir a oferta de alimentos de qualidade à população 

e aumentar a competitividade do Estado na 
comercialização de produtos vegetais e animais, sendo 
assim a divulgação de suas atividades ser de grande 
importância para a população.

O Centro de Desenvolvimento Agroecológico – Centro 
Sabiá, é uma instituição que tem como missão plantar mais 
vida para um mundo melhor, desenvolvendo a agricultura 
familiar agroecológica e a cidadania, com projetos e ações 
voltadas para melhoria da vida no campo, sustentabilidade 
dos agricultores e valorização da produção orgânica 
saudável e segura. Sua participação foi de extrema 
importância para divulgar o trabalho da instituição e 
evidenciar casos de sucesso com as tecnologias alternativas 
já trabalhadas na região

B. Temas abordados 
Os alunos foram divididos em equipes, as quais 

foram distribuídos temas para apresentação dos trabalhos e 
divisão das tarefas para equipe de apoio, como recepção 
dos agricultores e visitantes do evento, organização dos 
standes, apoio ao pessoal do Centro Sabiá e ADAGRO. 
Todos os alunos e professores organizadores estavam 
devidamente identificados com camisa expositiva do 
evento que foi conseguida através da gestão da Escola.

Dentre as atividades desenvolvidas foi elaborado 
um filtro biológico que é uma alternativa para o 
reaproveitamento das águas provenientes de banhos e 
lavagens para reuso em irrigação de hortas, por exemplo. 
Foram distribuídos panfletos explicativos do material 
necessário para confecção do filtro alem de divulgação do 
funcionamento do mesmo através de cartazes e da 
explicação dos alunos da equipe.

A compostagem como forma de aproveitamento 
de lixo orgânico para a produção de composto orgânico e 
sua utilização como adubo em hortas e diversas plantações, 
bem como, a demonstração de utilização de defensivos 
naturais que não prejudicam a saúde dos consumidores e 
nem deixam resíduos no meio ambiente sendo mais 
seguros no manuseio e na hora do consumo in natura 
utilizaram de exposição de produtos defensivos e suas 
técnicas de uso. 

Como a maioria dos agricultores presentes reside 
na zona rural os alunos viram a necessidade de abordar o 
tema sobre plantas forrageiras nativas para alimentação 
animal através de cartilhas explicativas de como pode ser 
utilizadas para alimentação animal principalmente na época 
de seca.

Numa abordagem mais sucinta na área de 
produção animal foram realizadas atividades explicativas 
de manejo de ordenha, tanto mecânica como manual, e as 
formas de contaminação do leite bem como, explanação 
sobre a Instrução Normativa 51, em uma palestra 



ministrada pelo Médico Veterinário José Simonal 
Cardoso, professor do curso técnico em Agropecuária, 
foi relatado os cuidados durante a ordenha, detecção 
das principais doenças servindo como alerta para os 
cuidados de higiene e sanitários para produção 
saudável de alimentos, aliado a uma oficina de 
beneficiamento de leite onde os alunos utilizaram a 
cozinha da escola para produzir queijos tipo ricota e 
achocolatado que foi servido como coquetel de 
encerramento do evento.

O Cineagro foi uma atividade que aconteceu 
na sala de vídeos que tinha o intuito de projetar vídeos 
que transmitissem maiores conhecimentos sobre 
agroecologia, artesanato na agricultura familiar, 
importância do meio ambiente, sistemas agroflorestais 
e diversos temas que na oportunidade foram 
socializados com o publico do evento. Os vídeos 
exibidos durante o cineagro foram cedidos pelo Curso 
de Licenciatura em Ciências Agrícolas da Universidade 
Federeal Rural de Pernambuco (UFRPE) além de 
vídeos técnicos da Embrapa pertencentes à Biblioteca 
da Escola e dos Vídeos componentes da Maleta Futura, 
enviada pelo Ministério da Educação. 

Os alunos ainda distribuiriam cordéis relacionados 
ao perfil do profissional técnico em agropecuária 
abordando sua responsabilidade e ética com 
desenvolvimento de técnicas alternativas para 
agricultura familiar com autoria própria sendo uma 
maneira lúcida de divulgar o trabalho de um técnico 
para a população. 

Resultados

O Primeiro Encontro da Agricultura Familiar da 
Escola Justulino foi um desafio para os organizadores 
que não tinham muitos recursos e tempo suficiente para 
uma melhor elaboração e execução das atividades 
propostas, mas foi de grande valia e satisfação poder 
ver que um projeto foi trabalhado com grande 
entusiasmo por parte de todas as pessoas envolvidas no 
processo de desenvolvimento do evento. 

Atividades como esta só vem a enaltecer a idéia de 
que a união faz a força e que com a participação de 
todos é possível ver os projetos se transformarem em 
realidade. A presença e participação dos agricultores 
do entorno, comunidade escolar, professores, alunos, 
funcionários e demais pessoas envolvidas na realização 
e desfrute do evento só renova a possibilidade de 
realizações semelhantes para divulgação de melhorias 
para agricultura familiar e do importante trabalho de 
um profissional técnico em agropecuária. Além disso 
este evento possibilitou aos alunos a chance de difusão 
de tecnologias aprendidas durante o curso e a 
felicidade de poder dividir conhecimentos que podem 
melhorar a vida das pessoas e por conseqüência do 
planeta.
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