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Sim, cada palmo que os meus pés pisaram na manhã de ontem, afirmaram todo o meu ser, acolheram todo a minha 
dimensão, suscitaram todos meus sonhos. Além... o que eu vi, ouvi me incentivou, me inquietou quanto a minha práxis 
humana: o que tenho escolhido para ser, fazer, sentir? O que consumo e o que tem me consumido? Tenho dado o melhor de 
mim para mim e para os/as outros/as? Uma certeza: o canto dos pássaros, o cheiro dos matos quebrados com nossos passos, 
o sol, o reaproveitamento das sobras da vida em novas possibilidades de vida me disse que a Terra é minha/nossa casa, é 
minha/nossa estrutura.

Vi olhos e bocas (embora embaixo das máscaras) curiosos/as, assustados/as, lacrimejando, sussurrando, dizendo, sentindo: 
“- Não sabia que existia escola desse tipo, professora”; “- Professora, aqui lembro de minha avó, meus pais, minha infância. 
Nossa como é lindo estar aqui, saber que existe um lugar assim. Eles amariam ver isso, como é bem cuidado!!!” (se afasta 
emocionada com olhos cheios de lágrima); “Professora, meus pais iam ficar muito felizes se conhecem aqui, é tudo muito bem 
pensado, e muitos não tem a oportunidade de saber como fazer. Em geral, a vida no campo é muito sofrida”.

SIM, A EFA, COMO TODA EXPERIÊNCIA CONTRA HEGEMÔNICA HÁ DE SER CONSTRUÍDA, não esta pronta por que não é de 
interesse da sociedade capitalista. Como bem nos afirma Paulo Freire, “Seria uma atitude ingênua esperar que as classes 
dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais 
de maneira crítica”. (FREIRE, Ação cultural para a liberdade, 1984, p. 89).

O CAMINHAR PELA EFA

Portando, precisamos construir os caminhos que nos afirma em todos os âmbitos de nossa existência. Precisamos elevar e 
fortalecer a nossa identidade coletiva, nossa identidade cultural por tantas vezes negadas nos currículos escolares, no 
mercado de trabalho, e praticamente em quase todas as relações sociais estabelecidas pela sociedade mercadológica do 
capital. Precisamos desenhar um mundo novo, mais justo, humano e diverso através de nossas ações, e em especial, nossa 
prática docente.

Fiquemos com o que nos ensina Antonio Machado: Caminheiro não há caminho, o caminho se faz ao caminhar!

Adriana Calaça. Crateús, 06 de abril de 2022, momento em que lateja a felicidade da EFA enquanto sonho coletivo para a 
humanidade.

Turma 5º semest re de Le t ras - IFCE-Cra teús



A atuação da EFA em 2022

Seguimos organizando nas Sessões Familiares e 
Sessões Escolares por meio das mediações 
pedagógicas, como o Plano de Estudo – PE e o 
Projeto de Vida da Família Camponesa – PVFC, que 
s ã o  r e s p o n s á v e i s  p e l a  a r t i c u l a ç ã o  d o s 
conhecimentos, orientando as ações, organizando 
os resultados, garantindo os registros das 
construções do ensino e aprendizagem da 
Pedagogia da Alternância através da relação Escola, 
Família e Comunidade.

Assim, esse ano contamos com a contribuição direta 
de 18 profissionais, distribuídos entre: Diretora, 
Coordenação Pedagógica, Coordenação de Campo, 
Coordenação Financeira, Coordenação do Curso e 
Estágio, Monitores(as) e Colaboradores(as) que 
estão atuando nas atividades juntamente com os(as) 
48 educandos e educandas que encontram-se 
matriculados nas turma de 1º, 2º e 3º ano, sendo 
esses(as) vindos(as) de diversos territórios: 30 
Comunidades Tradicionais, 1 Aldeia, 1 Fazenda e 6 
áreas de Assentamentos, de 16 municípios do Sertão 
dos Inhamuns, Sertão Central, Sertão de Canindé, 
Centro-Sul e Sertão de Sobral.

                                                 Aparecida Gonçalves

Forta lecendo o v ínculo com as famí l ias 
e comunidade

Com grande alegria, depois desse período em que 
tivemos parte de nossas atividades comprometidas 
em decorrência da pandemia causada pelo novo 
corona vírus (COVID-19), nos reinventamos e 
retomamos as visitas às famílias e comunidades, 
mediação pedagógica fundamental para a 
efetivação de uma real Alternância. Nos dias 23 e 24 
de fevereiro de 2022, a equipe formada por Gorete, 
G e r a r d o ,  G i l v a n  e  M a r c e l o  e s t e v e  n o s 
Assentamentos Paulo Freire, Xique-xique e 
Santana, no município de Monsenhor Tabosa e no 
Assentamento Monte Alegre, em Tambori l , 
realizando visitas às famílias e fortalecendo o 
contato escola-família-comunidade, tais visitas 
faci l i tam e promovem o Acompanhamento 
Personalizado junto aos(as) educandos(as) e suas 
famílias. Os depoimentos de pessoas envolvidas 
nos processos da Alternância revelam a importância 
destas visitas. Mães dizem: “Passamos a ter 
conhecimento de como podemos melhorar as 
práticas na família e comunidade”; “Muito positivo, 
tem como saber como os educandos se comportam, 
o estudo, o trabalho, a família aprende”; “Gosto 
muito da escola, muito aprendizado para a família e a 
comunidade”; “Gera impactos positivos porque tem 
um olhar sobre o bem viver na família e na 
comunidade e despertou interesse no meu filho nas 
atividades com hortaliças, quintal produtivo e 
criatório de suínos”.

A EFA mantém uma estreita relação com as 
l ideranças das comunidades, e as visitas 
oportunizam essa troca de (in)formação e 
envolvimento escola-comunidades. Vejamos o que 
dizem algumas lideranças: “Acompanho os 
educandos desde as primeiras turmas da EFA Dom 
Fragoso, sei da importância do acompanhamento 
nas famílias do educando e na comunidade para 
fortalecer os conhecimentos, nas práticas de 
convivência com o semiárido, na vivência do 
educando na família e a participação nas ações da 
comunidade, seja na linha produtiva e técnica  
agroecológica, nos cuidados com a vida, na 
organização política,  econômica e cultural”; “O 
acompanhamento nas famílias tem um aspecto 
muito positivo, é o que vai estabelecer o elo entre a 
escola, família e comunidade e dar mais segurança 
à família sobre o trabalho da escola”.
As visitas oportunizaram a partilha de vida e 
conhecimentos entre as famílias do lugar e destas 
com a EFA, fortalecendo compromissos com a 
fo rmação dos(as)  jovens  e  os  laços  de 
solidariedade.  Assim, a EFA vem fazendo a 
diferença na vida dos camponeses, promovendo 
conhecimento técnico-c ient í f ico,  prát icas 
sustentáveis e agroecológicas, e possibilitando o 
bem viver e melhoria de vida por parte dos 
envolvidos.

                                                      Gorete e Marcelo

Comun idade Monte A legre

Comun idade X ique-X ique



A Caprinocultura leiteira na EFA Dom Fragoso

A alimentação desses animais tem sido a partir da 
pastagem nativa e um adicional de ração 
concentrada para as cabras na fase de lactação. 

A caprinocultura leiteira da EFA Dom Fragoso 
também tem provado ser um sistema produtivo 
com uma excelente viabilidade econômica, com 
baixos custos de produção e com produtos bem 
mais valorizados no mercado se comparados aos 
do leite bovino. 

A criação de caprinos tem uma grande importância 
cul tural  e econômica para a população 
camponesa no semiárido brasileiro. Dentro desse 
contexto, queremos chamar atenção para o 
criatório de caprinos leiteiro desenvolvido na 
Escola Família Agrícola Dom Fragoso, e destacar 
o quanto isso tem sido valorosa dentro dos 
sistemas com princípios agroecológicos.

Essa atividade, que tem estado sobre o 
acompanhamento direto do monitor Gerardo, é 
desenvolvida com 03 cabras em lactação da raça 
saanen, que a mais de 1 mês estão produzindo 
uma média de 6 kg de leite por dia, o destino dessa 
produção tem sido o consumo no café da manhã e 
também em alguns lanches, além do queijo e seus 
derivados (nata, molho e o soro para os suínos). 
Também contamos com 5 marrans da raça 
toggenburg e 1 reprodutor da raça saanen.

                         Idelzuith Borges e Gerardo Araújo

Os resultados dessa prática têm se mostrado 
bastante significativos, como a adição de produtos 
saudáveis na alimentação dos educandos e 
funcionários da escola, com produção de 
conhecimentos e conscientização sobre a 
importância da atividade para região semiárida. 

I

Primeira tesoureira: Maria De Fatima De Araújo 
Martins;

Conselho fiscal: Ana Sabrina Araújo Meneses, 
Francisco Gonçalves Filho e Antonio Wilson de 
Souza;              

                                           Conselho da AEFAI

Vice-presidente: João Roginaldo Feitosa de 
Melo;

 Presidente: Antônio Clébio Moreira da Silva;

Segundo tesoureiro: Antônio Hugo da Silva 
Melo;

Portanto, inspirados no que diz Geraldo Vandlé 
em uma de suas canções: “ Quem sabe faz 
hora, não espera acontecer”, seguiremos 
otimistas, acreditando também de que a união 
faz a força. AVANTE!!!

Segunda secretária: Lucilene Soares;

Após a eleição os mesmos foram empossados e 
po r  unan im idade ,  t odos  assumem o 
compromisso de um mandato at ivo e 
participativo, conforme previsto no Estatuto.

 Primeira secretária: Gonçala Soares Melo;

Suplentes: Jaislânia Araújo Silva, João Paulo 
Sampaio de Sousa e Antonia Elivania Bezerra 
Souza.

Assim sendo, com um mês de vigência, os 
membros já estiveram reunidos por 2 vezes, 
para tratar de encaminhamentos que venham 
ajudar a escola e equipe na promoção da 
sustentabilidade daquele espaço, assim como a 
ativação da campanha amigos/as solidários, 
egressos, dentre outras atividades.  

Aconteceu no dia 04/03, no auditório da Escola 
Família Agricola, a assembleia eletiva, onde na 
ocasião também foi realizada a eleição da nova 
diretoria, para mandato de março de 2022 à 
março de 2024.  O momento foi conduzido com 
muita seriedade e dentro do tempo hábil. A 
referida eleição se deu por aclamação, ficando 
assim constituído:

Assemble ia da AEFA I

Capr inocu l tu ra

Membros da nova d i re to r ia da AEFAI



acontecerá no dia 13 de junho, por ocasião do 
encontrão das turmas e será transmitido pelas redes 
sociais.
Por fim, gostaríamos de agradecer pela certa 
colaboração com o nosso projeto, comprando e 
ajudando a vender e divulgar nossa rifa. Abaixo, foto 
de um dos carneiros do sorteio. Nosso abraço de 
gratidão!
                                                              Pela equipe, 
                                                          Gilvan Gomes.

Iniciemos pelas dicas, que nos traz o Pai Nosso:
- Viver a irmandade, sem nenhuma discriminação;

Estamos num tempo favorável para intensificarmos 
o nosso compromisso de uma vida digna e feliz para 
todos nós.

Dicas do Bem Viver

Como cidadãos (ãs), cristãos (ãs), cabe-nos 
acordar, sempre mais, para o que nos ensina Jesus, 
neste período pascal.

- Saber perdoar, sem guardar mágoas, rancor;

- Somos provocados (as) a falar com sabedoria;

A campanha da fraternidade, também nos lembra:

- Fugir da tentação do compromisso;

Ir. Siebra

- Para isso, devemos descobrir os valores 
existentes nas pessoas e acolher o que nos 
ensinam, com amor;

- A educação deve levar-nos à fraternidade;

- Combater o mal do egoísmo e da prepotência.

-  Leva r  a  sé r i o  que  a  educação  ex ige 
transformação, o que significa abertura para os 
irmãos e irmãs, para a família e comunidade, a 
natureza e a nossa casa comum, a Mãe Terra.

- Lutar, juntos, para que todos tenham pão, ou seja, 
direitos respeitados;

Facebook: 
EFA Dom Fragoso

Instagram:
 efadomfragoso

Telefone: 
(88) 9.9812 - 0110 (Tim)               

Site:
www.efadomfragoso.org.br

O Credenciamento, conforme consta na 
resolução nº 451/2014 - CEE-CE, é o ato pelo 
qual é conferido a uma instituição de ensino a 
prerrogativa de promover a educação escolar, 
por dispor de condições pedagógicas e de 
infraestrutura física compatíveis com os cursos a 
serem ofertados, ficando seu funcionamento 
subordinado às normas do Sistema de Ensino do 
Estado.

Estamos vendendo cada ponto na rifa por 
apenas 5 reais, e todos os educandos e 
educandas, além de toda a equipe estão 
vendendo. Também estamos vendendo pelas 
redes sociais, via pix ou transferência. O sorteio 

O pouco com Deus é muito

Estamos nos preparando para o processo de 
Credenciamento da Escola perante a Secretaria 
de Educação do Estado do Ceará e, para isso, 
além das modificações que já temos feito 
diariamente, algumas adaptações em nossa 
estrutura física também precisarão ser feitas.

A rifa é de 3 carneiros e 1 caprinos. O primeiro 
carneiro é uma doação do Cleber, presidente da 
Associação Escola Família de Independência 
(AEFAI); o segundo carneiro é doação das 
famílias dos educandos de Quiterianópolis; o 
terceiro carneiro é doação da própria escola; por 
fim, o caprino é doação das famílias dos 
educandos das famílias de Monte Alegre, 
Tamboril.

Na EFA Dom Fragoso sempre temos nos 
esforçado para, na medida do possível e de 
acordo com a nossa realidade financeira, manter 
todos os espaços em bom funcionamento e sob 
boas condições. Contudo, percebemos que 
temos esbarrado em algumas questões 
importantes, como é o caso da Acessibilidade. A 
lei 13.146/15 ou simplesmente Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, garante que em todos 
os estabelec imentos de ens ino ex is ta 
infraestrutura mínima adequada que garanta 
plena acessibilidade às pessoas com deficiência 
física, por exemplo.

Queridos amigos e queridas amigas do projeto 
de educação popular e libertadora que é a Escola 
Família Agrícola Dom Fragoso, nos dirigimos a 
todos e todas vocês para, mais uma vez, contar 
com seu apoio. 

Então, como já é de conhecimento de todas as 
famílias dos nossos educandos e educandas, 
estamos organizando uma rifa para angariar 
recursos para a construção de todas as rampas 
de acessibilidade nas estruturas físicas e 
também a reforma da secretaria que passará a 
ser um banheiro acessível. 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

