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EDUCAÇÃO

Alunos da Efasc participam de Feira Pedagógica
ANA CAROLINA BECKER

O

s alunos da Escola Agrícola de Santa Cruz do
Sul (Efasc) participaram na
terça-feira, 12, do “Ciclo de
debates sobre Agroecologia e
Cooperativismo na Agricultura Familiar”, na XII Semana
dos Alimentos Orgânicos.
Conforme o monitor da área
de Ciências Humanas e Sociais
da instituição, João Paulo Reis
Costa, o evento ocorreu com a
contribuição da nutricionista
do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (Capa)
de Santa Cruz, Melissa Lenz,
que tratou sobre a importância nutricional dos alimentos
orgânicos, e o agrônomo da
Universidade Estadual do Rio

Grande do Sul (Uergs) campus Santa Cruz do Sul, José
Schmitz, que trabalhou sobre
a saúde do solo. Para finalizar
as atividades, egressos da
instituição falaram sobre suas
experiências na produção de
alimentos saudáveis.
FEIRA PEDAGÓGICA
Além disso, durante a tarde
foi lançado o material da Feira Pedagógica realizada pelo
educandário, que consiste em
cartaz de indicação, ímã de
geladeira, tarjetas explicativas
e material virtual. “Esse material vai ser de grande utilidade
para divulgar à comunidade a
proposta da Feira Pedagógica,
que desenvolvemos desde 2014
na escola”, pontua o monitor
da área agropecuária da Efasc,

Evandro Silveira.
A turma que realizou a feira
na última terça-feira tem a
participação de cinco alunos
de Venâncio Aires, quatro de
Passo do Sobrado e dois de Vale
Verde. No total são 11 alunos na
turma, do 2º e 3º anos de Ensino
Médio Técnico em Agricultura.
Conforme Costa, os alimentos
são produzidos pelos estudantes em hortas nas suas residências e, após, trazidos para a
escola para que participem da
Feira Pedagógica, que ocorre
todas as segundas-feiras, das
17h às 19h. “O intuito é que a
gurizada aprenda a comercializar, organizar os alimentos
para venda, colocar preço, fazer
caixa. Por isso ela é pedagógica
e não comercial, simplesmente”, destaca.
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Estudantes de Venâncio Aires, Vale Verde e Passo do Sobrado também fazem parte das turmas

ESTUDANTES PRODUZEM ALIMENTOS NAS HORTAS DE SUAS PRÓPRIAS RESIDÊNCIAS E,
DEPOIS, LEVAM PARA A ESCOLA PARA PARTICIPAÇÃO NAS EDIÇÕES DA FEIRA PEDAGÓGICA

