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A
creditamos que esta é a principal lição que nos fica desta pandemia do coronavírus: precisamos 
cuidar da casa comum. Ou cuidamos dela ou não teremos (toda a humanidade!) chances de ir muito 
longe. Estamos vendo que cuidar da natureza é cuidar de nós mesmos. Não dá pra cuidar de nós 

humanos sem cuidar dos animais, das plantas, das águas, etc.
Na EFA Dom Fragoso, nós: comunidades, famílias, educandos e educandas, monitores e monitoras 
estamos enfrentando esse desafio: reaprender (todos os dias) a cuidar do planeta em que vivemos, a partir 
da nossa casa, do nosso quintal; da pouca água, do que é mais apropriado, do jeito diferente de fazer tudo 
melhor...
Chegando ao final do semestre, devemos nos perguntar: o que plantamos e como fizemos a plantação? O 
que deu certo e que não deu, por quê? Que problemas aconteceram, conosco, o nosso plantio, o nosso 
criatório e a gente não conseguiu resolver, por quê? 
Também, devemos pensar, juntos/as: ao fazermos a colheita (que desejamos seja farta), vamos guardar as 
sementes para o próximo plantio (já temos a casa de sementes da comunidade?)? Vamos estocar o 
necessário para o sustento da família? Teremos um excedente para comercializar: na feira da agricultura 
camponesa? Beneficiamos essa produção como faz Jullyerlly e sua família? Ainda: teremos a festa da 
colheita em nossa comunidade, como aconteceu na EFA e em muitas comunidades?
É tempo de a gente colher, fazer festa e de trocar experiências com outras famílias e comunidades, 
partilhando nossas descobertas e aprendizagens. A escola da nossa vide deve ser como estamos fazendo 
na Dom Fragoso: o que a gente sabe, ensina; o que não sabe, aprende, juntos/as. Por fim, lembremos: é 
revisando a caminhada que a gente poderá fazer tudo melhor no próximo semestre e, em toda a nossa 
vida, para o Bem Viver nosso e de todos os seres.
                                                                                                                                                 Pe. Machado
                                                                                                                                                                                              

COLHENDO LAVOURAS E SONHOS

Momento celebrativo, EFA Dom Fragoso, 2022.



ENCONTRÃO DA TURMAS E FESTA DA COLHEITA

Os frutos nascem, crescem e se multiplicam, pelo trabalho das nossas mãos. O encontrão das turmas realizado no dia 
13/06/2022 retoma a alegria, após dois anos sem o calor do encontro, da troca, dos abraços apertados e dos sorrisos 
acolhedores. Tivemos a participação de mais de 200 pessoas, entres educandas/os, familiares, comunidades e 
parceiros que vieram dos municípios Quixeramobim, Pedra Branca, Choró, Senador Pompeu, Quixadá, Iguatu, Piquet 
Carneiro, Pires Ferreira, Quiterianópolis, Tauá, Novo Oriente, Crateús, Tamboril, Monsenhor Tabosa, Ipueiras, Nova 
Russas, Madalena e de Independência, que estiveram para prestigiar a Festa da Colheita e o encontrão das Turmas. 
São estas mãos que se unem e reúnem para construir uma nova sociedade, aonde a igualdade, a fraternidade e o 
amor sejam elos fundamentais.

A natureza também faz parte da festa, e com uma lua cheia incrível, o céu carregado de estrelas, a fogueira a nos 
convidar para um bom forró, as pessoas animadas, o sanfoneiro puxou o fole pra o arrasta pé. A animação ficou por 
conta de um grupo de música formado por alguns egressos. Entre uma música e outra, as turmas do 2º e 3º anos, 
fizeram suas apresentações culturais. E não podia faltar na festa da colheita, a quadrilha improvisada. “Todo mundo, 
procurando seu par”, com muita animação, dançou bonito. E assim, com um “até o próximo ano se Deus quiser”, 
concluímos a noite da festa da colheita e o encontrão das turmas. 
A festa da colheita é expressão da luta e dos sonhos de muitos e muitas que se organizam para ter o seu chão para 
produzir seus alimentos, e que tem na educação camponesa esse esperançar de dias melhores e colocar sua partilha 
em comunhão com as irmãs e irmãos. 
                                                                                                                                Marciel Melo e equipe de monitores

As partilhas e os mutirões feitos com alegria e de boa vontade pelas famílias, educandos/as monitoras/es alimentam 
em nós um jeito novo de ser. E foi com ele que nos organizamos em muitos mutirões, desde a infraestrutura até o 
acolhimento às famílias.
O dia foi marcado por místicas, vivências, rodas de conversas que fortalecem a identidade e a resistência camponesa. 
Seis rodas de conversas que aconteceram no período da tarde ajudaram a refletir as muitas dimensões vivenciadas 
nas nossas realidades e também proporcionaram trocas de saberes e experiências dos nossos territórios.
Foi proporcionado às mães/pais que vieram conhecer a escola com a intenção de matricular suas filhas ou filhos 
futuramente, a visitação aos espaços produtivos (aprisco, pocilga, aviário, mandala etc.) guiados (as) por um grupo de 
educandas/os.
O lazer também é uma prática pedagógica e por isso não poderia faltar no encontrão. As turmas organizaram um 
campeonato de futebol, envolvendo até os pais e alguns egressos, saindo vencedor a turma do terceiro ano.
A programação da noite teve início em torno do altar da vida, do qual, o padre Antônio José presidiu, com 
educandas/os e monitoras/es, apresentando os frutos de nossas mãos, das várias mãos que lá estavam. E a festa 
continua com o banquete da partilha onde foram partilhados os alimentos trazidos pelas famílias, junto com os da EFA 
do qual, todas/os experimentaram e ficaram “saciados”. 

Momentos integrativos com as famílias, educandas/os, egressas/os, colaboradoras/es e monitoras/es, 2022.



AULAS DE CAMPO

       
       André Ferreira e Bartolomeu Neto - Monitores

Mantendo a tradição de ser uma escola firmada na 
aprendizagem colaborat iva e no pr incípio da 
emancipação humana a Escola Família Agrícola - EFA 
Dom Fragoso, desenvolve as suas atividades formativas 
integrando à teoria estudada na sala de aula a diversas 
atividades práticas realizadas nos espaços produtivos, 
campo experimental da escola. Essa é uma prática que 
acontece tanto nas disciplinas formativas da base 
técnica, quanto nas disciplinas que compõem o currículo 
regular. Nesse mês de maio, as aulas foram bem 
diversificadas e envolveram toda a equipe nas práticas 
de ensilagem e fenação onde educandas/os e 
monitoras/es em conjunto desenvolveram todo o 
processo; também foram desenvolvidas práticas de 
castração e vermifugação de suínos, manejo na ordenha 
de caprinos leiteiros, prática de colheita, extração e 
beneficiamento do mel, práticas de poda em plantas 
frutíferas, práticas de conservação do solo por meio de 
curvas de nível. Na base comum, podemos destacar as 
aulas contextualizada na área da Matemática, no estudo 
de conceitos e cálculos de área e volumes; e em Física, o 
estudo dos conceitos elétricos e suas aplicações. Desse 
modo, os (as) educandos (as) realizam a teoria em sala 
de aula, buscam aprofundar o conhecimento nas 
unidades produtivas, relacionado conhecimento e 
prática, desenvolvendo o protagonismo juvenil. 

Produzimos o gergelim sem utilizarmos agrotóxicos e 
também compramos de agricultores vizinhos para 
fazermos o beneficiamento, tanto para o consumo da 
família como para a comercialização. Produzimos o óleo, 
paçoca, cocada e doce. Temos uma clientela que 
conhece os produtos do gergelim e os benefícios que 
eles trazem com suas propriedades vitamínicas. 

.A apicultura é uma atividade que está nos ajudando na 
geração de renda por ter produtos de grande importância 
para a saúde, tendo uma boa aceitação no comércio 
local. Assim, nós mesmos engarrafamos o mel 
excedente em garrafas de meio litro e de um litro, e 
colocamos o rótulo para identificar e valorizar o nosso 
produto. 
No consórcio agroecológico cultivamos duas áreas. Em 
uma algodão, milho, feijão, sorgo, gergelim e batata 
doce. E em outra amendoim, milho, feijão, arroz e 
jerimum. O beneficiamento do gergelim é uma atividade 
nova que ainda está em desenvolvimento na família, mas 
tem se mostrado com grande potencialidade na 
comunidade. 

Com esses projetos pretendo garantir a soberania 
al imentar da minha famíl ia potencial izando a 
comercialização na comunidade, e ao mesmo tempo 
compartilhar com as famílias da comunidade os 
conhecimentos adquiridos na EFA Dom Fragoso 
estimulando o desenvolvimento dessas e de outras 
atividades de produção. 
Agradeço a EFA Dom Fragoso por oportunizar essa troca 
de conhecimento entre família, escola e comunidade. 
Peço a Deus que nos abençoe para continuarmos firmes 
e fortes, defendendo o campo como um local onde 
podemos produzir o sustento buscando sempre melhorar 
as atividades desenvolvidas pela família. Também peço a 
Deus que continue abençoando a EFA Dom Fragoso e 
aos educadores e educadoras que nos transmitem um 
excelente conhecimento tão transparente que me deixa 
encantado.

                   Jullyerlly Dantas- Educando do 2ºano

Sou um jovem camponês e desenvolvo junto com minha 
família os sistemas de produção ovinocultura, apicultura, 
e a cultura do gergelim em consórcio agroecológico. 
Temos como objetivo produzir alimentos saudáveis para 
o consumo da família e para a geração de renda por meio 
da comercialização do excedente, fortalecendo a 
soberania do homem e da mulher do campo.

FIRMANDO O PROJETO DA NOSSA 

FAMÍLIA

Sou Jullyerlly Dantas, educando da EFA Dom Fragoso, 
curso o 2º ano do Técnico em Agropecuária. Eu e minha 
família moramos na comunidade Riacho do Meio no 
município de Choró Limão. Estudar na Escola Família 
Agrícola Dom Fragoso vai possibilitando-me adquirir e 
aprofundar os conhecimentos através da Pedagogia da 
Alternância. 

Jullyerlly, comunidade Riacho do Meio, Choró, 2022. 

Carlos Eduardo, Jonas e Luis Eduardo, educandos do 

2ºano,  2022.



INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS

                                                   Nacelio  Lopes - Monitor

No dia 02 de junho, na Escola Família Agrícola Dom 
Fragoso, ocorreu o intercambio sobre práticas de 
irrigação para a agricultura familiar e camponesa. A 
atividade integrou a programação da XVII feira da 
Agricultura Familiar do sertão dos Inhamuns. Que contou 
com a participação de entidades parceiras, escolas e 
pessoas de diversos municípios da região, estado e de 
outros países.
Na ocasião, os visitantes estiveram conhecendo alguns 
espaços de produção da escola, a saber: Mandala, 
Caprinocultura, Palma Forrageira, Agrofloresta. O 
momento foi de troca de saberes, onde os mesmos 
puderam estar conhecendo e compreendendo melhor os 
diversos manejos que são realizados nesses espaços, 
oportunizando também que alguns participantes 
partilhassem um pouco das suas experiências no campo 
produtivo.

Percebemos que os participantes ficaram bastante 

interessados, por aquilo que conseguiram visualizar no 

campo produtivo da EFA, o que nos deixa bastante 

animados para que possamos seguir na caminhada em 

busca de novos conhecimentos e aprendizagens e 

acreditando sempre nas potencialidades que o campo 

nos proporciona.

                                                            Mardones Servulo

as, representantes de diversas organizações do terceiro 
setor e públicas, além das demais EFAs do Ceará (EFA 
Padre Eliésio dos Santos, EFA Zé Maria do Tomé e EFA 
Chico Antônio Bié), Escola do Campo Florestan 
Fernandes, Escola de Educação Profissionalizante 
Maria Altair e IFCE Campus Crateús. Foram dois 
momentos de muito aprendizado, mas sobretudo de 
partilha de saber popular e científico.

ENCERRAMENTO CONSORZIO BRASIL 

TRENTINO

O Projeto Brasil e Trentino: novas oportunidades de co-
desenvolvimento 2019-2021, realizado por meio de uma 
parceria que envolve a Cáritas Diocesana de Crateús, 
We World GVC Brasil, Universidade Federal do Ceará, 
Centro de Pesquisa em Agricultura Urbana e 
Biodiversidade (ResCUE–AB) da Universidade de 
Bologna, Fondazione Edmund Mach e a Escola Família 
Agrícola Dom Fragoso, entra em fase de encerramento, 
mas com a certeza de que as ações irão continuar, 
tocadas pelo parceiros locais do projeto. É com essa 
animação de continuidade que se realizou, nos dias 01 e 
02 de junho, um seminário virtual de apresentação dos 
resultados produzidos pelas intervenções do projeto e 
um in te rcâmb io  na  EFA Dom Fragoso ,  que 
conjuntamente reuniram um público acima de 300 pesso-

A EFA DOM FRAGOSO NA XVII FEIRA DA 

AGRICULTURA FAMILIAR E ECONÔMIA 

SOLIDÁRIA DO TERRITÓRIO INHAMUNS 

E CRATEÚS

A XVII Feira Da Agricultura Familiar teve como tema 
“Agricultura Familiar Solidária e Democracia: Resistência 
para o Bem Viver”. A EFA Dom Fragoso participou de 
várias atividades da feira, ajudando a construir o debate e 
dialogando sobre as possibilidades concretas de 
resistência dos povos do campo para ter uma produção 
sustentável e educação de qualidade, sempre na defesa 
do bem viver, considerando as especificidades do nosso 
semiárido. No último dia da feira pudemos confirmar a 
riqueza produzida pelas famílias na exposição dos 
produtos da agricultura familiar. A monitora Raquel, os 
monitores Nacelio e Gerardo, a educanda Thays e o 
educando Luís Felipe, representaram muito bem a EFA 
D o m  F r a g o s o  l e v a n d o  p a r a  a  e x p o s i ç ã o  e 
comercialização uma amostra do que é produzido em 
nossa escola: mel, geleia, queijo de cabra, pão caseiro 

Mística, auditório da EFA, 2022.

Experimento palma forrageira, EFA Dom Fragoso, 2022. 



entre outros produtos. O evento mostra a força da 
agricultura familiar e nos anima na luta por uma proposta 
de formação de jovens camponeses em defesa de vida 
digna no campo, baseada em relações respeitosas com a 
nossa mãe terra.

                                                  Fábio Gomes - Monitor

CARTA ABERTA ÀS FAMÍLIAS, EQUIPE, 
AEFAI, EDUCANDAS E EDUCANDOS, AMIGAS 

E AMIGOS, PARCEIRAS E PARCEIROS, 
EGRESSAS E EGRESSOS E A TODAS AS 
PESSOAS COMPROMETIDAS COM A EFA

Com a legr ia ,  res i l i ênc ia ,  empenho e  mu i to 
planejamento, podemos dizer que nosso Encontrão das 
Turmas e Festa da Colheita 2022 foi um sucesso! 
Durante toda a programação do dia, cerca de 200 
pessoas se envolveram nas mais diversas atividades, 
desde o acolhimento, pela manhã, rodas de conversa, 
visita às unidades, programação esportiva, pela tarde, à 
celebração, Festa da Colheita e momento cultural, à 
noite.
Como sabemos, o sorteio deste ano visava arrecadar 
recursos para a construção da acessibilidade nos 
espaços físicos da EFA Dom Fragoso, e conseguimos! 
Com isso, já recebemos a visita do engenheiro e 
iniciamos a compra de todo o material de construção 
necessário e, logo mais, as rampas e o banheiro 
acessível deixarão de ser um sonho para se tornar 
realidade.  

Abaixo, os ganhadores e ganhadoras do sorteio:

2º prêmio - 1 carneiro: ganhadora Eliete Bezerra 
(Quiterianópolis) 

1º prêmio - 1 carneiro: ganhador Pascoal Saboia 
(Independência)

Com carinho e gratidão, Núcleo Gestor da EFA Dom 
Fragoso.

4º prêmio - 1 bode: ganhadora Marta Machado (Cariri)
3º prêmio - 1 carneiro: ganhador Paulo Giovani (Crateús)

Afinal, como está escrito na canção do Raul Seixas, 
"sonho que se sonha só, é um sonho que se sonha só, 
mas sonho que se chama junto é realidade".

DICAS PARA O BEM VIVER

- O medo é nosso inimigo. Ouse ser você mesmo e 
enfrente as lutas pelo mundo justo e fraterno;

- Dominemos nossa mente e saibamos cultivá-la 
com pensamentos construtivos;

O nosso interesse por melhor qualidade de vida 
aumentou, consideravelmente, não é verdade? Por 
isso, as nossas dicas precisam ativar-nos sempre 
mais, nesse sentido. É hora de cruzarmos a 
fronteira para uma nova era de esperança. 
Necessitamos de visão e de inspiração para 
sonharmos com um futuro melhor, para nós e todos 
os irmãos e irmãs desta “casa comum”. Pensemos, 
então, em assumir algumas dicas que nos ajudam a 
fortalecer nosso compromisso com o bem viver. Por 
exemplo:
- Aproveitemos bem nosso dia e vivamos o 
momento presente;

- Aprendamos a construir os nossos sonhos, pois 
sonhar é próprio de quem vive;

- Descubramos sempre Deus está presente em 
nossa vida, em nosso próximo, na natureza, nos 
acontecimentos. Amém!
                                                                  Ir. Siebra

- Tenhamos os olhos abertos para a realidade que 
nos cerca e escutemos o que ela nos diz e ensina;

- Estejamos atentos as nossas raízes descobrindo 
nelas os seus valores;

Facebook: 
EFA Dom Fragoso

Instagram:
 efadomfragoso

Telefone: 
(88) 9.9812 - 0110 (Tim)               

Site:
www.efadomfragoso.org.br

Educando/a e monitores/a da EFA na Feira, 2022.
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