


OS SETES PRINCÍPIOS
   1°) ADESÃO LIVRE E VOLUNTÁRIA: São 
abertas a todas as pessoas interessadas 
em ultilizar os seus serviços e dispostas 
a aceitar as responsabilidades da cooper-
ativa como membros, sem discriminação 
social, racial, politica, religiosa e sexual 
(genero). O número de associados pode 
ser ilimitado, salvo impossibilidade técnica 
de prestação de serviço.

2°) GESTÃO DEMOCRÁTICA PELOS COO-
PERADOS: As cooperativas são organizações 
democráticas controladas por seus coope-
rados, que participam ativamente na for-
mulação de seus politicas e na tomada de 
decisões. Os sócios tem igualdade de voto 
independentemente do capital integraliza-
do. 

3°)PARTICIPAÇÃO ECONOMICA DOS SÓ-
CIOS: Os sócios intregralizam o capital social 
da cooperativa, através das quotas-parte, 
qual representam a participação financeira 
de cada um no empreendimento coletivo, 
assim como na nossa casa, quando nossos 
pais precisam dividir as despesas para ma-
nutenção da casa. 

4°)AUTONOMIA E INDEPENDENCIA: As 
cooperativas são organizações autonomas 
de ajuda mútua, controladas por seus coo-
perados e precisam que estes assegurem o 
controle democrático e mantenham a auto-
nomia das cooperativas. 

5°)EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INFORMA-
ÇÃO: As cooperativas devem promover a 
educação e a formação dos seus membros, 
dos representantes eleitos e dos trabalha-
dores, de forma que eles possam contribuir 
com eficácia para o desenvolvimento das 
suas cooperativas. As informações e as opi-
niões deve ser envidas aos sócios, principal-
mente as grandes vantaggens que a coope-
ração proporciona.

6°)INTERCOOPERAÇÃO: São as cooperati-
vas  unidas, comprando, vendendo ou rea-
lizando qualquer tipo de negociação para 
crescerem juntas. Servem de forma mais 
eficaz aos cooperados e dão mais força ao 
movimento cooperativo, trabalho em con-
junto, por intermédio das estruturas locais, 
regionais, nacionais e internacionais parte 
de um sistema organizado.

7°) INTERESSE PELA COMUNIDADE: As coo-
perativas devem se preocupar com as pes-
soas, visando ao seu desenvolvimento eco-
nomico, cultural e social, a fim de atender ás 
necessidades e as aspirações de seus coope-
rados e de suas familias. Buscam a melhoria 
da qualidade do ambiente em que vivem, 
proporcionando a sustentabilidade.

Algumas desenvolvem ações/projetos vol-
tados para a comunidade com os Objetivos 
de Desenvolvimentos Sustentáveis - ODS, 
que são uma coleção de 17 metas globais 
estabelecidas pela Assembleia Geral das Na-
ções Unidas para diminuir as desigualdades 
sociais e a atual situação do meio ambiente. 
Envolve temáticas diversificadas , como er-
radicação da pobreza, segurança alimentar 
e agricultura, saúde, educação, igualdade de 
genero, redução das desigualdades, energia, 
água e saneamento, padrões sustentáveis 
de produção e de consumo, dentro outras. 
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OS PRINCíPIOS DO COOPERATIVISMO

SíMBOLOS DO 
COOPERATIVISMO 

Simbolo é aquilo que sustitui ou suge-
re algo que fale por si só. O simbo-
lo do cooperativismo representa o 
que as pessoas precisavam na épo-
ca, sentir para empreender coleti-
vamente. Os símbolos são construí-
dos coerentemente com os valores 
e com os princípios dos envolvidos.
   Fazem Parte dos Símbolos do coop-
erativismo: a bandeira, a logomarca do 
sistema e as cores, que representam 
a individualidade unida para impor-
tancia  do trabalho e da coletividade 

 OS VALORES DO COOPERATIVISMO 
  Assim como em nossas vidas, os valores são essenciais para uma 
sociedade mais justa e igualitária. No cooperativismo, não pode-
ria ser diferente, os valores são os combustível de todo ser huma-
no para acordar e viver diariamente. Por isso a Aliança Internacio-
nal (ACI) discutiu e organizou os 6 (seis) valores do cooperativismo: 



(*) Flávio Viriato  Saboya Neto
Presidente da Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado do Ceará  e do Conselho 
Administrativo do SENAR-CE

(*) Sérgio Oliveira da Silva
Superintendente do SENAR/AR/CE
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O QUE ELES PENSAM...

Chegamos ao final de mais uma edição do 
Programa Agrinho no Estado do Ceará. O 

Agrinho é um programa de responsabilidade 
social do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural- SENAR, braço educativo da Feder-
ação da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará-FAEC, que há 17 anos, leva um tema 
para debater com as escolas públicas rurais 
cearenses dos municípios participantes, at-
ravés de uma proposta pedagógica basea-
da na interdisciplinaridade e na pedagogia 
da pesquisa Nestes 17 anos de atividades, 
já beneficiou mais de 2 milhões e 700 mil 
alunos,  debatendo temas como Meio Am-
biente, Saúde, Trabalho e Consumo, Viver 
Bem no Semiárido e Cidadania , temas im-
portantes que foram explorados junto às 
crianças visando formar futuros produtores 
esclarecidos  que podem viver com uma qual-

idade de vida melhor do que os seus pais . 
    Este ano o  Sistema FAEC/ SENAR/
SINRURAL trouxe uma proposta inova-
dora  para trabalhar o Cooperativismo, 
em parceria com o Sistema Brasileiro de 
Cooperativas -SESCOOP /OCB /CE, com 
72.687 alunos do ensino fundamen-
tal, do 2o ao 9o ano, de 45 municípios 
e 600 escolas rurais, visando formar 
futuros  produtores rurais mais con-
scientes  das características físicas do 
espaço em que vivem. A temática com 
o  lema :  Agrinho de mãos dadas com 
o Cooperativismo, não podia ter sido 
mais oportuna, dada a importância cada 
vez maior da cooperação em todas as 
áreas, especialmente na agropecuária. 
    As experiências pedagógicas apre-
sentadas evidenciaram a criatividade 
de professores e alunos que criaram 
vários tipos de cooperativas “  fictícias 
“ nas escolas. Alunos, professores, co-
ordenadores e  até as comunidades se 
envolveram e formaram cooperativas 
de produtos da terra, de defesa do meio 
ambiente, de doce de caju e também,  

Ao completar 17 anos de atividades 
no Estado do Ceará, o Programa 

Agrinho desenvolvido pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural - SE-
NAR , para alunos da rede pública ru-
ral, do 2o ao 9o ano,  começa a des-
pertar interesse também nas  escolas 
da cidade, tal o número de pedidos 
que temos recebido.  O Agrinho tam-
bém está despertando mais interesse 
da própria sociedade, que está mais
participativa. Durante as cum-
inâncias do programa, várias ci-
dades promoveram  ações de
r e s p o n s a b i l i d a d e s o c i a l , c o m o

  A Câmara Municipal, aprovou a re-
alização do dia “D” do Cooperati
vismo dentro do espírito do proje-
to “ Cooperar, Agir, Transformar” 
.Ano  passado, o município de Casca
vel aprovou o Dia “ D” da Cidadania, 
que foi  o tema do programa de 2018.      
     Sobre o tema deste ano - Agrinho 
de mãos dadas com o Cooperativismo” 
achamos que foi muito importante, 
pois disseminou nas escolas partici-
pantes e na comunidade, o real signifi-
cado do cooperação, que tem entre seus 
princípios  básicos promover  a igual-
dade entre todos, o capital social e  o 
compromisso com o bem estar coletivo. 

Viva o Agrinho, Viva o SENAR.

tivas no campo.
   Nossa missão-compromisso é for-
mar indivíduos conscientes e críticos 
para a transformação de sua realidade 
, e o Cooperativismo baseado em seus 
princípios, valores e fundamentos  tem 
a  proposta de formar cidadãos que real-
mente  convivam  numa sociedade mais 
justa e solidária, pautada pelo respeito 
entre os homens , obedecendo  às regras 
de convívio  social, primando pelos dire-
itos e deveres de uma sociedade para 
ser mais coletiva, democrática e justa. 
  Esperamos, desta forma, ter 
dado nossa efetiva contribuição 
para o conhecimento e crescimen-
to do Cooperativismo no Ceará    . 

distribuição de mudas, ações de res-
peito ao meio ambiente,  desfiles no 
dia 7 de setembro, visitas a projetos de 
sustentabilidade ambiental e a projetos 
de hidroponia, que acabam repercutin-
do na comunidade local. Vale ressal-
tar ainda, que graças a interferên-
cia da coordenação do Agrinho de 
Quixeré , participamos este ano da 
Bienal Internacional do Livro,  em 
um espaço conjugado  com o Cen-
tro Vocacional Tecnológico- CVT, o 
que deu ainda mais visibilidade ao 
programa . Outro fato que merece 
destaque esse ano , foi a abertu-
ra da  Fábrica da DSM/ TORTUGA
no Ceará, recebendo grupo de alunos do 
Agrinho para conhecerem  suas insta-
lações e participarem  de uma palestra e 
debates sobre a importância da escolha 
das profissões. No seio da classe política, 
no município de Palmácia , por exemplo, 

FOMENTANDO  O COOPERATIVISMO

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

Após discutir temas, como: Meio Am-
biente, Saúde, Trabalho e Consumo, 

Cidadania e Viver Bem no Semiárido, che-
gou a vez do Cooperativismo. A equipe 
técnica do SENAR-AR/CE   foi    muito   fe-
liz   ao   abraçar    este    ano   o tema do
Cooperativismo no Programa Agrin-
ho. Para tanto, tivemos a importante 
parceria do Sistema OCB/SESCOP/
CE, que inclusive faz parte do Consel-
ho Administrativo do SENAR e que, por 
meio de uma importante parceria, nos
ajudaram a compreender cada vez mais a 
importância da Cooperação e a construir  a 
coleção de cartilhas com essa temática.

A Turma da Cooperação, que vem 
de uma comunidade chamada 
SOMOSCOOP, nos ajudou 
a dar uma uma verdadei-
ra aula de cidadania COLETIVA
e de COOPERAÇÃO, em que os  VA-
LORES são associados à importância de
um mundo mais justo e sustentável, vol-
tado para uma forma diferente de viver
em comunidade, principalmente, em 
uma escola, uma empresa ou em um
comércio coletivo.  O conteúdo 
das cartilhas em forma de história 
para os alunos do 2º ao 5º ano e
em formato de revista para os alunos do 
6º ao 9º ano, com certeza, contribuiu
fortemente para a compreensão do tema, 
que abordou a origem da família, os
valores do cooperativismo, conhecendo 
as cooperativas, suas origens no Brasil
e no Ceará. No caso do nosso Estado, o 
movimento cooperativista cearense foi
iniciado com o segmen-
to de crédito em 1931.

   Desde então, o movimento cooperativis-
ta começou a ser expandido em todo o Es-
tado e a crescer  mais nas décadas de 80 a 
90, com o surgimento de novas cooperati-
vas, principalmente cooperativas urbanas.
Na  zona rural, o sistema cooperativista pre-
cisa evoluir e, nesse sentido, nós estamos 
apostando que a nova geração que está 
se formando deverá pensar mais e refle-
tir sobre  as vantagens do cooperativismo. 
       Nessa fase do Agrinho, algumas cidades já 
manifestaram interesse em fundar coopera-
tivas, o que significa que a lição está sendo 
assimilada. Em 2020,  o Programa Agrinho 
completará 18 anos de atuação, entrará na
“maior idade”, porém sempre com o es-
pírito sonhador de uma criança, que
busca, por meio de atitudes simples e 
singelas transformar a vida no campo e
na sociedade. Aguardem!!! Teremos 
várias novidades!!! Vamos nos preparar
para comemorar os 18 anos do Agrinho!

SOMOSCOOP

No ranking final das experiências ped-
agógicas realizadas pelos professores 

que participaram do Programa Agrinho 
2019, ficamos maravilhadas com o nível 
dos trabalhos. A Comissão de Avaliação  
teve dificuldade na classificação das 10 
melhores experiências , tal o nível dos 
trabalhos apresentados e a criatividade 
destes mestres do saber. Do tema central 
saíram experiências pedagógicas que rev-
elaram um mundo de criatividade e de 
inovação por parte dos dedicados profes-
sores, com a colaboração de seus alunos e 
até da própria comunidade, que em mui-
tos casos teve uma participação ativa. Em 
várias escolas, os professores criaram co-
operativas fictícias, e Cascavel , que ficou 
na primeira e na segunda classificação 
na categoria Experiência Pedagógica  

criou dentro da escola Manoel Bernardino San-
tiago, uma cooperativa de alimentos regionais 
, com a participação dos alunos país e comuni-
dade, inclusive com a divulgação em massa, na 
rádio local. Já na Escola Curralinho, o tema foi 
Educação no campo junto ao cooperativismo 
comunidade, os professores criaram uma coop-
erativa fictícia de doce de caju e trabalharam o 
programa Agrinho inclusive no período de férias. 
 Já no município de Fortim, classificado em terceiro 
lugar, a  Escola José Alexandre Lima, escolheu tra-
balhar a Economia Solidária, onde destacaram-se 
pela produção textual com inúmeros gêneros, 
também desenvolveram uma cooperativa fictícia 
de serviços de reforço escolar, com os alunos com 
maior domínio de conteúdo auxiliando outros.
   Outros municípios como Redenção através da 
Escola Joaquim Simão de Oliveira apresentou  o 
cooperativismo e os produtos da terra. Desta-
caram-se pela oficina de bolsa de algodão cru e 
expuseram no mercado local com arrecadação 
considerável e renda destinada aos trabalhos es-
colares e programa. Mobilizaram comunidade 
para realizar uma feira local. A escola Padre 
Marcondes Cavalcante, de Itaiçaba,  abordou  o  
Cooperativismo em defesa do meio ambiente.  
Realizaram uma campanha de arrecadação de 
material reciclável e participaram de uma  co-
operativa da região com a doação dos produ-
tos, além de aprenderem  sobre a formação, 

 princípios e valores e forma de organização. 
Em Barreira, a  Escola Pedro Alexandrino de 
Lima, debateu o tema  : Aprendendo a em-
preender: jovens antenados com o futuro. 
Criaram 3 empresas fictícias com produtos 
da região e desenvolveram um plano de 
marketing. Também realizaram mutirão para 
reativar uma escola abandonada. Já em  São 
João do Jaguaribe,  a Escola Milton Chaves 
e Silva, destacou a Leitura e cooperativis-
mo – ação e construção. Formaram uma 
cooperativa fictícia, com estatuto próprio 
e debateram assuntos em assembléia com 
registros em ata. Reforçaram o déficit es-
colar de modo transversal com o tema. E, 
finalmente, a 10a experiência pedagógica  
recaiu sobre o município de Limoeiro do 
Norte, na Unidade Escolar NH6- que explor-
ou o tema :  Praça ecológica: juntos pela 
melhoria do meio ambiente e promoção 
social da comunidade escolar. Realizaram 
um mutirão com apoio da comunidade para 
revitalizarem a praça municipal. Também re-
alizaram oficinas e eventos sobre a temática.
     Parabéns a todos os professores, 
alunos e comunidade que fazem do 
Agrinho um programa de grande im-
portância na promoção social do  campo. 

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

Germana Moreira  Rocha de Freitas 
Pedagoga e Coordenadora do Programa 

Agrinho no Ceará
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  PELA PRIMEIRA VEZ NA BIENAL DO LIVRO 

Pela primeira vez em delete anos, o Programa 
Agrinho participou da Bienal Interancional do 

Iivro , em Fortaleza. Foram dois dias,  19 e 20 de agosto de  inten-
sas atividades cooperativas, com contação  de histórias, rodas de  
conversas, oficina de pinturas no papel e no rosto, tudo em torno 
do tema Cooperativismo do  Programa AGRINHO  do Município de 
Quixeré, dentro de um espaço na XIII Bienal Internacional do Liv-
ro, que  se realizou em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará.  
      Além dos alunos de escolas rurais de Quixeré, o  espaço  propi-
ciou o  conhecimento do Programa para  outras cidades do estado, 
inclusive da capital, que puderam conhecer através de uma forma 
lúdica, os objetivos do Agrinho, através da contação de uma história 
pela coordenadora municipal de Quixeré, Luci Oliveira, seguindo-se 
outras atividades. Para nós, foi  motivo de muita alegria trazer  para 
outros alunos, inclusive de escolas particulares a filosofia de atu-
ação do Agrinho, que  a cada ano discute uma temática diferente 
com alunos, professores e comunidade, assuntos da mais alta 
relevância como o deste ano, que  é o Cooperativismo, disse Luci .
 

 OFICINA COOPERATIVA 

Os dirigentes do  Sistema FAEC/ SENAR E OCB -CE, participaram na 
ocasião de uma oficina cooperativa, com um jogo em grupo, cujo 
objetivo foi mostrar que todos precisam dar as mãos em torno de 
objetivos comuns, conforme ressaltou o coordenador pedagógico do 
município de Quixeré, Mário César Fernandes.  O Superintendente 
do SENAR-CE, Sérgio Oliveira da Silva, que participou da oficina, disse 
que o Agrinho é um programa que está extrapolando as fronteiras do 
campo, “ sendo motivo de orgulho para nós do SENAR vermos que 
o Agrinho é um programa exitoso e que traz grandes resultados “.
    A diretora técnica do SENAR-CE, Kelly Claudio também de-
stacou a importância do Agrinho estar participando pela pri-
meira vez da Bienal  trazendo ricas experiências do município 
de QUIXERÉ,, ressaltando que  Quixeré é um município-modelo, 
que promove  inclusive,  uma segunda premiação para alunos e 
professores  além da premiação estadual,  que é feita pelo Siste-
ma FAEC-SENAR e seus parceiros, dentre eles, o Instituto Tortuga.
    O superintendente do Sistema /OCB-CE, SESCOOP - José  Apareci-
do dos Santos ficou impressionado com a dedicação e com a forma 
lúdica  de como o tema  está sendo tratado . É  exatamente isso, que 
nós estamos buscando,  o Agrinho tem uma forma simples e objetiva 
de preparar os jovens para ingressar no cooperativismo, disse ele.
 

   A Coordenadora do Centro Vocacional Tecnológico - CVT 
de Quixeré, Maria Euvirene Ferreira também presente ao 
momento AGRINHO na Bienal, disse que o CVT vem apoiado  
todas as ações do Programa, ressaltando que  o  tema coop-
erativismo fortalece as parcerias entre o SENAR, Prefeitura, 
alunos , professores, fortalecendo também as comunidades. 
    Ficamos  muito feliz e já agradecemos a iniciativa do 
município de Quixeré de trazer o Agrinho para den-
tro da Bienal do Livro, disse  a  Coordenadora do Pro-
grama SENAR-CE, Germana Moreira  que acompan-
hou de perto os dois dias de vivências da programação

MOMENTOS DO AGRINHO NA BIENAL    

  A XIII Bienal Internacional do Livro realizou-se de 16 a 25 de agosto, no 
Centro de Eventos do Ceará, sendo uma ação. Estruturante de políticas de 
cultura e educação  do Governo do Estado do Ceará,através da Secretaria 
de Cultura e Ministério da Cidadania. Este ano, o tema foi “ As Cidades e 

os Livros”.
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AGRINHO LEVA INFORMAÇÃO SOBRE COOPERATIVISMO PARA 
ALUNOS , PROFESSORES e COMUNIDADES RURAIS DO CEARÁ

Numa comunidade tudo é Cooperação, inclusive nos 
negócios, tudo é resolvido por meio de Organizacōes 

Cooperativas. Viver é cooperar , é prosperar e o Coopera-
tivismo se destaca como uma solução para um mundo mais 
justo e mais solidário , pois a Cidadania começa por você 
para depois “ganhar” o mundo. Os princípios do Coopera-
tivismo, os 13 ramos de atividades possíveis para geração 
de um negócio coletivo, os valores do Cooperativismo. Estas 
e outras lições foram repassadas  esse ano,  pelo Programa 
AGRINHO, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SE-
NAR/CE , a mais de 72 mil alunos da rede  pública rural de 
ensino, de forma transversal  na grade curricular, usando 
material diádico próprio produzido pelo SENAR, que este 
ano contou com a  parceria da Organização das   Coopera-
tivas do Ceará-OCB/CE, que tem a expertise no assunto. 
        Com o tema  “ O AGRINHO DE MÃOS DADAS COM O 
COOPERATIVISMO “, foram seis  meses de ensino, em 45 
municípios cearenses, envolvendo 600 escolas, 5.250  pro-
fessores e 72. 687  alunos  da 2a a 9a série do ensino fun-
damental . Além das aulas que são acompanhadas  por car-
tilhas ilustradas tendo como mascote a Aninha e o Agrinho, 
os alunos e professores participam de um concurso de prê-
mios em seis categorias : desenho, redações (3 categorias) 
experiência pedagógica (professor) e Município Agrinho 
(gestor).  No final, o SENAR  promove uma solenidade com 
a presença dos alunos , professores, coordenadores muni 
cipais, prefeitos e secretários de educação dos municípios, 
patrocinadores e convidados especiais para comunicar o re-
sultado  e fazer a entrega dos prêmios, que este ano ocorre 
dia 22 de novembro, no Lá Maison Buffet, em nossa capital. 
       Os prêmios vão de televisor  a notebook, motocicleta e bici-
cleta. Para cada  aluno premiado seu professor também rece-
be uma premiação no mesmo nível e,  na categoria Município 
Agrinho, o prêmio é  um computador,  chegando o primeiro lu-
gar a receber até  três computadores, que são sorteados entre 
as próprias escolas participantes    O  trabalho foi iniciado em fe-
vereiro deste ano, com a seleção dos municípios participantes 
e já em abril , foi feita a capacitação dos coordenadores munic-

pios participantes e em abril , foi feita a capacitação dos co-
ordenadores municipais, em Fortaleza, na sequência, o início 
das aulas dentro das escolas. A fase de culminância ( final-
ização dos  trabalhos), ocorreu no mês de  setembro, quan-
do as escolas , se organizaram e realizaram várias atividades 
envolvendo ações diretas com a comunidade, com o apoio 
dos Sindicatos Rurais, em cada cidade. No mês de outubro, 
foi a vez da  entrega dos trabalhos na sede do Sistema FAEC/ 
SENAR, em  Fortaleza,  e da  seleção dos 10 agraciados por 
categoria, por três comissões de avaliação, composta por  
pedagogas, psicólogas, administradores, inclusive,  com a par-
ticipação de técnicos da Secretaria do Meio Ambiente- SEMA.      
   Esses concursos  visam incentivar os alunos, professores e 
gestores a participarem do Agrinho. E a solenidade de pre-
miação acaba se transformando num momento de con-
fraternização  para estas crianças e adolescentes , que têm 
poucas oportunidades de ganhar por exemplo, uma bicicle-
ta , um notebook ou um televisor, disse  Kelly Claudio, que 
acompanha a implantação do programa no Ceará desde 2002.     

Como resultado concreto 
desse trabalho de “ formi-
guinhas” feito por professores, 
coordenadores municipais 
e pela equipe do Programa 
Agrinho junto ao SENAR, 
incluindo a Comissão  de 
Avaliação, este ano o mu-
nicípio de Palmácia aprovou 
na Câmara Municipal , um 
Projeto de Lei criando o Dia 
“ D” do Cooperativismo, e 
já está se organizando para 
criar uma cooperativa de 

produtores. O município de Cascavel, também re-
alizou o Dia “ D” do Cooperativismo na Feira 
popular da cidade, com desfile dos professores, alunos  
e coordenação. Outra ação importante , foi a participação dos alunos 
e  Muitas escolas  promoveram  cooperativas “ficticias”, um ver-
dadeiro exercicio prático das lições aprendidas na sala de aula. 
Foram realizadas outras atividades como desfile dos alunos 
do Agrinho no dia 7 de setembro, visitas de alunos a sede do 
Sistema FAEC/ SENAR  Fortaleza,  distribuição de mudas,  etc.

RESULTADOS 

Presidente da FAEC na solenidade em 2018 

Artur Bruno foi homenageado com o Troféu Personalidade 
Agrinho 2018

Câmara Municipal de Palmá-
cia recebe alunos do Agrinho 
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OS NÚMEROS /2019 
-45 Municípios 

-Professores : 5.250
-Alunos  : 72.687 

2º ao 5º ano: 35.661
6º ao 9º anos: 37.026

-Escolas : 600 
Em 17 anos 

Cerca de 2 milhões e 700 mil de alunos beneficiados 
OS  CONCURSOS 

v-Redação - 4o ao 5o ano / 6o ao 7o  ano e 8 o e 
9° ano 

v-Desenho- 2o ao 3o ano 
v-Experiência Pedagógica ( professor) 

v-Município  Agrinho  ( gestor) 

   AS CARTILHAS 

O conteúdo das cartilhas em forma de história para os alunos do 
2º ao 5º ano e em formato de revista para os alunos do 6º ao 9º 
ano, fortemente para a compreensão do tema, que abordou a 
origem da família, os valores do cooperativismo conhecendo as 
cooperativas, suas origens no Brasil e no Ceará, entre outros. O guia 
de atividades é o manual do professor, que orienta 

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

 BARREIRA/ BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / CAPISTRANO
CASCAVEL / 11.CARIDADE / 12.CHOROZINHO

.DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / .FORTIM / GUAIÚBA
GUARAMIRANGA / IBICUITINGA / IBIAPINA / ICAPUÍ
.IGUATU / 21.IPU /  ITAIÇABA / ITAPIÚNA / JAGUARIBE

JAGUARUANA / LIMOEIRO DO NORTE / MARCO
MAURITI / MORADA NOVA / MORRINHOS
OCARA / PACOTI / PALMÁCIA / PARACURU

PIQUET CARNEIRO / QUIXERÉ / QUIXELÔ / REDENÇÃO
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE / SABOEIRO/ TABULEIRO DO NORTE / 

TIANGUÁ / UMIRIM/ UBAJARA/ VIÇOSA DO CEARÁ

AS 10 MELHORES EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS
COMENTÁRIOS Ranking Final Experiências Pedagógicas – Agrinho 2019 

Nº MUNICÍPIO ESCOLA PTS TEMA E COMENTÁRIO 

1 CASCAVEL MANUEL 
BERNARDINO 

SANTIAGO 

482 TEMA: Praticando a educação do cooperar, crescer, ser, com alunos e 
comunidade de Lagoa de Sousa. 

 Constituíram uma cooperativa fictícia com alimentos regionais e com 
envolvimento de alunos,  pais e comunidade, além de divulgação em massa, 

inclusive na rádio local. 

2 CASCAVEL CURRALINHO 418 TEMA: Educação no campo junto ao cooperativismo na comunidade 
Curralinho. 

Fundaram uma cooperativa fictícia de doce de caju e trabalharam o programa 
Agrinho inclusive no período de férias. 

3 FORTIM JOSÉ 
ALEXANDRE 

LIMA 

409 TEMA: Economia Solidária. 
Destacaram-se pela produção textual com inúmeros gêneros, também 
desenvolveram uma cooperativa fictícia e realizaram assembléias com 

registros em ata. 

4 QUIXERÉ ANTÔNIO 
MOREIRA DE 

FREITAS 

368 TEMA: O cooperativismo para além da sala de aula: despertando na criança e 
no jovem o espírito cooperativo. 

Destacaram-se pela divulgação do programa através  de várias visitas a eventos 
e comunidade com panfletagem e explanação sobre o tema. 

5 QUIXERÉ MANOEL 
GONÇALVES 
DE SOUSA 

364 TEMA: Escola e comunidade unidas por um mundo mais cooperativo. 
Criaram uma cooperativa fictícia de serviços de reforço escolar, com os alunos 

com maior domínio de conteúdo auxiliando outros. 

6 REDENÇÃO CEL. JOAQUIM 
SIMÃO DE 
OLIVEIRA 

354 TEMA: O cooperativismo e os produtos da terra. 
Destacaram-se pela oficina de bolsa de algodão cru e expuseram no mercado 
local com arrecadação considerável e renda destinada aos trabalhos escolares 

e programa. Mobilizaram comunidade para realizar feira local. 

7 ITAIÇABA PADRE 
MARCONDES 
CAVALCANTE 

350 TEMA: Cooperativismo em defesa do meio ambiente. 
Realizaram uma campanha de arrecadação de material reciclável e 

participaram de uma cooperativa da região com a doação dos produtos, além 
de aprenderem com esta sobre a formação, princípios e valores de tal forma 

de organização. 

8 BARREIRA PEDRO 
ALEXANDRINO 

DE LIMA 

345 TEMA: Aprendendo a empreender: jovens antenados com o futuro. 
Criaram 3 empresas fictícias com produtos da região e desenvolveram um 
plano de marketing. Também realizaram mutirão para reativar uma escola 

abandonada. 

9 SÃO JOÃO DO 
JAGUARIBE 

MILTON 
CHAVES E 

SILVA 

318 TEMA: Leitura e cooperativismo – ação e construção. 
Formaram uma cooperativa fictícia, com estatuto próprio e debateram 

assuntos em assembléia com registros em ata. Reforçaram o déficit escolar de 
modo transversal com o tema. 

10 LIMOEIRO DO 
NORTE 

UNIDADE 
ESCOLAR NH6 

295 TEMA: Praça ecológica: juntos pela melhoria do meio ambiente e promoção 
social da comunidade escolar. 

Realizaram um mutirão com apoio da comunidade para revitalizarem a praça 
municipal. Também realizaram oficinas e eventos sobre a temática. 
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NOSSOS PARCEIROS....

Na Fábrica da  DSM/ TORTUGA aprendendo sobre PROFISSŌES  
    “O futuro a Deus pertence.Não sei o que serei no Futuro.”-
Frases como estas podem deixar de existir. Este ano, ano os 
alunos do AGRINHO participaram de várias atividades extra es-
colares  e uma delas foi proposta pela DSM/ TORTUGA, que at-
ravés do Instituto TORTUGA patrocina o  programa há 13 anos 
e, agora,  está colaborando também  na formação de profis-
sões, promovendo inclusive visitas guiadas à sua fábrica no  
Município de São Gonçalo no CE.  Grupo de alunos e coorde-
nadores municipais  do Agrinho  de seis cidades participaram 
das  visitas : Palmácia ( junho ), Aratuba ( agosto),  Quixeré e 
,Paracuru ( setembro) e Guaiúba e Guaramiranga( outubro). 
    A finalidade é levar os alunos a refletirem sobre as futu-
ras profissões , através de palestras que são realizadas pe-
los profissionais da DSM/ TORTUGA . Na ocasião, os alunos 
conhecem também a estrutura de funcionamento da in-
dústria que é uma das maiores do mundo na  fabricação  de 
insumos agropecuários. A coordenadora do programa na 
DSM/ TORTUGA, Nataniele Silva, disse que a empresa se 
preocupa com a sucessão no meio rural . No final, os alunos 
participam também de um lanche na sede da empresa. 

   Foi uma experiência enriquecedora e gratificante para to-
dos os colaboradores da DSM que contribuíram com as visi-

tas. Compartilhando experiências pessoais e profissionais, foi 
possível inspirar nossos jovens visitantes a investirem em sua 
educação, formação e desenvolvimento para se prepararem 
para o mercado de trabalho. Além disso, tivemos a oportuni-
dade de explicar um pouco da história, estrutura e grandeza 

da DSM, sua presença global e sua grande diversidade de 
ramos de atuação. O propósito da DSM é proporcionar vidas 
brilhantes para todos. Influenciar futuras gerações a enxer-

garem a importância da educação e do investimento pessoal 
em capacitação foi uma grande oportunidade de exercermos, 

na prática, o propósito da companhia. Foi uma relação de 
ganho para os dois lados. Será um prazer seguir com essa 

parceria em 2020 e em muitos anos que virão pela frente.” 
– Gabriel Romero – Site Manager – DSM Pecem.

Neste ano a unidade da DSM 
Pecém contribuiu com o Pro-
grama Agrinho, em parceria 
com o SENAR, ao levar grupos 
de estudantes de diferentes 
escolas e municípios do Ceará 
para conhecer suas instalações.

OPINIÃO 

Alunos:  180/ Escolas: 10/Municípios: 06

Guaiuba 

Paracuru
Palmácia

Tortuga é uma marca de suplementos 
nutricionais para gado de corte, gado de 
leite, equídeos e pequenos ruminantes 
da DSM – empresa mundial baseada na 
ciência, com atividades nas áreas de saúde, 
nutrição e materiais. A DSM comercializa 
a linha de produtos Tortuga no Brasil e em 
17 países da América Latina, com a exclu-
siva tecnologia dos Minerais Tortuga.

Sobre a DSM/ Tortuga 

Beneficiados com o Projeto Profissões Quixeré

Aratuba

Guaramiranga Aratuba

INSTITUTO TORTUGA 
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O  FANTÁSTICO UNIVERSO DA COOPERAÇÃO   

Quanto mais cedo se tem acesso à informação, mais efi-
caz será o aprendizado. Por trás de um grande ser 

humano, é fácil observar, há sempre uma educação sól-
ida, de qualidade. Sabendo-se que a educação muda as 
pessoas e elas transformam o mundo, uma iniciativa no 
Ceará, especialmente, estabelece boas práticas de cidada-
nias voltadas para crianças do ensino fundamental da zona 
rural, com uma proposta pedagógica bem interessante.

   É o Agrinho, criado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar-PR) há 24 anos e que já está em nosso estado 
há 17. Em 2019, o programa abraçou a cooperação. Sen-
ar-CE e Sescoop-CE estão à frente. Por todo o ano letivo nas 
escolas inscritas, o debate gira em torno do Cooperativismo 
- como ele pode ajudar a construir uma sociedade melhor e 
mais justa. Tudo é feito por meio de atividades lúdicas, como 
contação de histórias e brincadeiras; os próprios alunos ex-
perimentam formar suas cooperativas nas escolas. Quixeré, 
município do Vale do Jaguaribe, em parceria com o Centro 
Vocacional Tecnológico (CVT) local, organizou o seu Agrinho.

   
“O cooperativismo é uma das alternativas 
para buscar um futuro diferenciado , tanto 

no meio urbano como no rural. “
    O Cooperativismo é fantástico, um modelo de negócio 
diferenciado, em que pessoas juntas, em torno de obje-
tivos comuns, criam impactos positivos. Cooperar é co-
laborar. Essa atitude é transformadora. O Agrinho chegou 
ao Cooperativismo para transformar realidades, ensinar e 
mudar o mundo. Nossas perspectivas são as melhores pos-
síveis; a escola é local de formação de profissionais qual-
ificados e cidadãos exemplares. O acesso aos assuntos 
ligados ao Cooperativismo funciona como instrumento ref-
erencial de garantia da democracia e exercício da cidadania.  
    A junção do Cooperativismo ao Agrinho transformou-se 
em ferramenta capaz de vislumbrarem-se melhores opor-
tunidades de desenvolvimento sustentável, no aperfeiçoa-
mento e na disseminação de novas tecnologias, no aumen-
to da produção e na melhoria da comercialização, na fixação 
do homem ao campo. Historicamente, por conta do clima 
semiárido, o Ceará sofre problemas de falta d’água e solos 
secos, mas, por conta de grandes investimentos e iniciati-
vas como o Agrinho, a realidade pode ser transformada.
Isso é como um divisor de águas que che-
gou para regar as esperanças plantadas no es-
tado. Fantástico é cooperar, aprender e aplicar.
 

João Nicédio Alves Nogueira – Presidente do Sistema
OCB-SESCOOP/CE

“ Como banco de desenvolvimen-
to,  o BNB se sente responsável e  

satisfeito em poder contribuir com 
um programa desta natureza como 
o  Agrinho  que leva  infirmação de 
qualidade e prepara os jovens para 

um futuro melhor no campo” 
Romildo Rolim- Presidente do Banco 

do Nordeste 

BNB

" O Agrinho tem semeado inovação 
e vem ajudando a produzir uma 
novíssima geração de agricultores e 
produtores. O Sebrae também aposta 
nesta ideia.

Alci Porto Gurgel- Diretor Técnico 
do SEBRAE/CE 

SEBRAE

  concursos através de uma comissão 
composta por funcionários da secretária. 

Na qualidade de professor dou meu 
testemunho da importância dos temas já 
pelo Agrinho para os alunos da zona rural. 
Parabéns a todos os que fazem o Sistema 

FAEC/ SENAR. 
Artur  Bruno, Secretário do Meio Ambi-

ente do Estado do Ceará 

“ A Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
é parceria do AGRINHO,    Colaboramos na 

avaliação dos desenhos e redações dos

SEMA

SISTEMA SESCOOP-OCB CEARÁ 
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POR TRÁS DOS BASTIDORES ...

   
    Os coordenadores e professores são a grande base de 
sustentação do Programa Agrinho. Por isso, cada mu-
nicípio indica um coordenador, além dos professores das 
escolas, que este ano, foram mais de  5 mil  . Durante os 
seis meses do Programa, ocorreram duas reuniões em 
Fortaleza, uma no dia 2 de abril para entrega do materi-
al didático, e  outra em no dia 23 de agosto. Na primei-
ra reunião , o objetivo foi a apresentação dos dirigentes 
do Sistema FAEC/ SENAR e SESCOOP /OCB , bem como 
, a entrega das cartilhas e o estudo do tema conduzidos 
pela facilitadora Maria José Campos, consultora 
pedagógica do SENAR/CE  e pela  professora Illana Ma-
ciel,  consultora da OCB, que foi a responsável pelo 
conteúdo das cartilhas.Esse ano, a gestora do Núcleo 
de Arrecadação do SENAR, Ivoniza Holanda fez uma 
palestra motivacional com o tema “ Encorajamento” 

ENCONTRO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS 



POR TRÁS DOS BASTIDORES...

CATEGORIA: EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

Membros: Marilia Catelo Branco / Maria do Socorro Costa
 / Regina Célia Freitas / Suiany Silva  

    
 As Comissões de Avaliação tem um papel primordial nos con-
cursos do Agrinho, afinal são elas ,  os responsáveis pela decisão 
dos melhores trabalhos. São  formadas por pedagogas, psicólogas, 
professoras, e até administradoras . Além de ter que obedecer às 
regras dos concursos, elas têm que ter a sensibilidade de observar 
a qualidade dos trabalhos, a justificativa, a os recursos usados nas 
culminâncias, o nível de aprendizado dos alunos, disse Marília Cas-
telo Branco , coordenadora dos  concurso na categoria Experiên-
cia Pedagógica. Dona Irene de Almeida Victor, que  selecionou 
os relatórios da categoria  Município Agrinho, explica que saber 
utilizar o recurso didático para atender a linguagem do relatório 
técnico é o principal. Já a técnica da SEMA, Juarinda Barreira, en-
fatiza a riqueza da criatividade dos desenhos e o conteúdo das re-
dações, que  segundo ela destacam além da importância do cooper-
ativismo no meio rural  as  mudanças da cooperação na sociedade. 

Marília Castelo Branco
Muitas escolas que não tinham tanto destaque nos anos anteriores 

surpreenderam este ano de 2019 no concurso de Experiência Pedagógica, 
inclusive sendo algumas classificadas como finalistas. O que comprova 

que mesmo com poucos recursos e experiências é possível fazer um 
trabalho consistente e de qualidade, e que o Programa Agrinho realmente 

abrange a todos que buscam fazer a diferença no aprendizado e na vida 
dos alunos e da comunidade da região rural.

Maria do Socorro Costa
                  O tema contribuiu para a realização de ações pautadas na 
geração de melhorias para a escola e a comunidade, que em conjun-
to trocaram experiências práticas elencadas no trabalho em equipe 
visando o aprendizado e bem estar comum de todos que participaram.

Regina Célia Freitas
       A avaliação dos trabalhos do Agrinho, possibilita-nos aprendizado, 
conhecimento e aprimoramento intelectual, destacando suas infinitas 

criatividades.

Suiany  Silva
A tônica do cooperativismo, ensejou nas escolas experiências pedagógi-
cas diversas que buscaram a valorização das culturas e dos empreende-
dorismos locais. Foram desde hortas escolares, passando por reativação 
de escolas, até a compreensão das diversas bases das economias de suas 

comunidades, localidades e distritos. 

Comissões de Avaliação

Municipio Agrinho 
Irene Victor

Coordenadora da categoria Municipio 
Agrinho

    O  tema do Agrinho desse ano foi dos 
mais importantes, trabalhou a questão 
das relações dentro da escola  repeitando 
e cooperando com o professor e com a 
Direção.  Foi um grande colaborador 
para tentar mudar as reações sociais que 
estão acontecendo na escola e na comu-
nidade. Relações essas que tem que ser 
bem compreendidas, relações com sabe-
doria, com respeito e com Cidadania . 

OPINIÃO 

   Falar sobre o Agrinho é sempre motivo de satisfação, 
pois encontramos da parte do nosso Secretario Pro-
fessor Artur Bruno total apoio nesse nosso trabalho.
É Prazerosa a nossa participação no Agrinho durante esses 
anos. Costumo resaltar que esse programa já faz parte do 
calendário da Secretaria do Meio Ambiente do Estado (SEMA).
  O tema escolhido, Cooperativismo é mui-
to abrangente e rico onde os alunos tem opor-
tunidade de desenvolver seus conhecimentos.
Nossa comissão composta por oito tecnic-
os da citada secretaria trabalha voluntariamen-
ta na avaliação dos 360 desenhos e 893 redações.
Para nós é prazeroso e de grande responsabili-
dade participarmos dessa avaliação, pois se tra-
ta de trabalhos de grande qualidade, onde encontra-
mos verdadeiras lições de Cidadania e Cooperação.
Foi enriquecedor para o nossa Secretar-
ia, onde ficaremos a disposição para colabo-
rar com esse orgão de grande Valor FAEC/SENAR.
Juarinda Barreira, Coordenadora e Técnica  da 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente -SEMA

CATEGORIA:  DESENHOS E 
REDAÇÕES DA SEMA

 Membros: Juarinda Barreira/ Andre Luiz da Silva Pereira / Luana 
Karla Bezeirra Ferreira / Magda Marinho / Antonia Santos Silva Alba-
no / Socorro Laudenia Miranda Barbosa / Maria do Socorro Ferreira 

de Azevedo / Eliana GlÊda Cruz  de Oliveira
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PALMÁCIA
TIANGUÁ

QUIXERÉ 

   DEP. IRAPUAN PINHEIRO

Um fato que vem crescendo a cada ano dentro do Agrinho são as culminâncias ( término dos tra-
balhos ) nas escolas, que são compartilhadas de forma mais próxima com  comunidade dos mu-
nicípios que estão sendo atendidos . Algumas ações extrapolaram fronteiras, levaram os alunos 

do Agrinho para visitas externas, como a bienal  internacional do livro, projetos sócio-ambientais 
,  à sede do Sistema FAEC / SENAR , em Fortaleza, a participar de desfiles do dia 7 de setembro 
, a promover distribuição de mudas e até colônia de férias. Vamos passear pelo mundo da imag-

inação de alunos , professores e coordenadores

CULMINÂNCIAS NAS COMUNIDADES
UM VERDADEIRO EXERCÍCIO DE CIDADANIA 

UBAJARA

CASCAVEL 
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CASCAVEL LIMOEIRO DO NORTE

CAPRISTANO

IBICUITINGA

MARCO

MORADA NOVA 

PALMÁCIA REDENÇÃO 

MORRINHOS
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Os concursos do Programa Agrinho  foram criados para comple-
mentar as atividades pedagógicas, mas  encantam e fascinam es-

tudantes, professores e coordenadores municipais. Os  alunos vêm 
no  Agrinho uma oportunidade única de  possuírem por exemplo, 

uma bicicleta ou um tablet  e os professores uma motocicleta ou um 
televisor de 21”. Cada coordenador luta para fazer o melhor, para 
ver sua escola ganhando um computador. O resultado  é sempre 

esperado com muita expectativa .
A solenidade de entrega dos prêmios aos agraciados se transforma 
numa grande festa de confraternização.No palco principal repre-
sentado por um grande “ podium”  ficam  os alunos e professores 

que desfilam e se postam para receberem as suas homenagens, sob  
aplausos de caravanas de seus municípios, entre professores, direto-

res das escolas,  gestores, patrocinadores  e familiares. 

OS PRÊMIOS 

Os prêmios são ofertados aos 10 primeiros lugares em cada uma 
das categorias.Tanto o aluno como  o professor recebem a pre-

miação como computador, tablet, bicicleta, televisor  de 21” e até 
motocicleta, esta última para os professores ganhadores do 1o lugar 

da experiência pedagógica. Na categoria município Agrinho, os 
municípios que apresentam  os melhores relatórios são premiados 

com até três computadores, no caso do primeiro lugar, mas os 
computadores vão direto para as escolas participantes através de 

um sorteio que ocorre na hora do anúncio . 
Os coordenadores municipais, os parceiros, patrocinadores e 

apoiadores  recebem o  troféu Agrinho

A MAGIA DOS CONCURSOS... 

QUANTIDADE DE TRABALHOS APRESENTADOS 
NOS CONCURSO S

§  Desenho – 360
§  Redação de 4º e 5º ano – 371
§  Redação de 6º e 7º ano - 255
§  REdação de 8º e 9º ano – 267

  §  Experiência Pedagógica – 230

DESENHOS  DÃO ASAS  A IMAGINAÇÃO

  “Vivenciando a Cooperação”,   foi o tema central adota-
do pela Coordenação do Agrinho para que os alunos da  
2ª. e 3ª. séries das escolas participantes ,  pudessem dar 

assas à  imaginação. E foram muitas as  imaginações. Foi 
difícil escolher entre 360 desenhos   realizados  , os 10 
melhores.  Publicamos a seguir os 10 desenhos classifi-
cados , para que você leitor possa se apreciar e compar-

tilhar tantas experiências lindas destas crianças .  
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GANHADORES DO CONCURSO 
POR CATEGORIA

DESENHO 2º e 3º ANO
 TEMA: “AGRINHO DE MÃOS DADAS COM O COOPERATIVISMO”

 

 

 

 

 

 
DESENHO – 2º e 3º 

 

1º 

ALUNA 
 TELEVISOR de 20” Isla Barbosa da Silva E.E.F. Raimundo Lopes 

Braveza Ocara PROFESSORA 
 TELEVISOR de 20” Maria da Salete Nogueira 

2º 

ALUNA 
 BICICLETA Maisa do Nascimento Municipal de Ensino 

Fundamental São 
Vicente 

Beberibe PROFESSORA 
 TABLET Adriana Souza dos Anjos 

3º 

ALUNO 
 BICICLETA Rhavy Carlos Benvindo de 

Matos E.E.I.F. José Ferreira 
Santiago Caridade PROFESSORA 

 TABLET Rosivania Nunes da Silva 

4º 

ALUNO 
 BICICLETA Nythael Belarmino dos Santos 

Pereira E.E.F. Comunitária da 
Barra Fortim PROFESSORA 

 TABLET Geane Souza da Silva 

5º 

ALUNA 
 BICICLETA Yasmin Gomes Oliveira João Guerreiro de Souza 

Lima 
São João do 

Jaguaribe PROFESSORA 
 TABLET Andreza Maria da Silva 

 

6º 

ALUNA 
 BICICLETA Ana Rebeca Nascimento Freitas 

E.M.E.I.E.F. Francisco das 
Chagas Ferreira Barreira PROFESSORA 

 TABLET Iterlânia Amaro Santiago Felipe 

7º 

ALUNA 
 BICICLETA Izabele Santiago de Moraes 

E.E.B. Francisca Laura de 
Jesus Quixeré PROFESSORA 

 TABLET Maria Rozicleide de Oliveira 

8º 

ALUNA 
 BICICLETA Nádylla Melo Sousa da Silva 

Luís Ribeiro da Silva Ubajara PROFESSORA 
 TABLET Maria Clezilene de Carvalho 

Pereira  

9º 

ALUNA 
 BICICLETA Ana Beatriz Paiva Lopes Timbó 

E.M.E.B. Melquíades 
Camelo Timbó Ipu PROFESSORA 

 TABLET Antonia Wanderlayne Paulino de 
Andrade  

10º 

ALUNA 
 BICICLETA Maria Letícia Oliveira Almeida E.M.E.I.F. Senhorinha 

Oliveira Gondim 
Tabuleiro do 

Norte PROFESSORA 
 TABLET Jane Meire Lima Nogueira 
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GANHADORES DO CONCURSO 

REDAÇÃO - 4º e 5º ANO
 TEMA: “AGRINHO DE MÃOS DADAS COM O COOPERATIVISMO” 

 

 
REDAÇÕES 4º AO 5º ANO 

 

1º 

 
ALUNA  

 
TELEVISOR de 20 Sarah Kauanny Lavor de Araújo 

Onélia Pereira de Lavor Iguatu  
PROFESSORA 

 
COMPUTADOR Cleide Braz do Nascimento 

2º 

 
ALUNO 

 
TELEVISOR de 20” Emanuel Nobre do Nascimento 

E.M.E.F. Francisco Ferreira 
Nobre Ibicuitinga  

PROFESSORA 
 

TELEVISOR de 20” Maria Euziene Rodrigues de 
Aguiar 

3º 

 
ALUNO 

 
BICICLETA Antônio Nicolas Marques de Melo 

Rosa Maia Rebouças Pacoti  
PROFESSOR 

 
TABLET Francisco Elvis Melo Felipe 

4º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA Ana Letícia Cândido de Souza 

Benjamim Damasceno e 
Vasconcelos Tianguá  

PROFESSORA 
 

TABLET Maria da Conceição Aguiar 
Carvalho  

5º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA Laura Vitória Lúcio dos Santos 

E.M.E.I.E.F. Rural dos 
Fernandes Aratuba  

PROFESSORA 
 

TABLET Thamires Martins Viana 

 
REDAÇÕES 4º AO 5º ANO 

 

 

 

 

6º 

ALUNA 
 BICICLETA Dailane Alves dos Santos 

E.E.I.E.F. João Batista de 
Aguiar Itapiúna  

PROFESSORA 
 

TABLET Maria Vanderlane Gomes 

7º 

ALUNO 
 BICICLETA Diêgo Rocha Vasconcelos 

Joaquim Fernandes Pontes Marco  
PROFESSORA 

 
TABLET Maria Renata Gomes da Guia 

8º 

ALUNO 
 BICICLETA José Davi de Medeiros 

E.E.I.E.F. Ludugero Ferreira 
Gomes Ibiapina  

PROFESSORA 
 

TABLET Edileusa Martins de Sousa 

9º 

ALUNO 
 BICICLETA Luiz Felipe Cipriano Bezerra 

E.E.I.E.F. Luís Almino 
Amorim Jaguaribe  

PROFESSORA 
 

TABLET Maria Eliene Teixeira Amorim 

10º 

 
ALUNO 

 
BICICLETA Moisés Sousa da Silva 

E.E.F. Professor Francisco 
Ezequiel da Costa Icapuí  

PROFESSOR 
 

TABLET Michel Ventura do Nascimento 
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GANHADORES DO CONCURSO 

REDAÇÃO - 6º e 7º ANO
 TEMA: “AGRINHO DE MÃOS DADAS COM O COOPERATIVISMO”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º 

ALUNA 
 BICICLETA Ariane Gomes 

E.I.E.F Humberto Ribeiro 
Lima Ubajara  

PROFESSOR 
 

TABLET Lindalva Maria Alves 

7º 

 
ALUNO 

 
BICICLETA Elenicy Afonso dos Santos Escola Municipal Manuel 

de Lima de Ensino 
Fundamental 

Beberibe  
PROFESSORA 

 
TABLET Francisca Marcia Vitoriano de 

Paula 

8º 

ALUNA 
 BICICLETA Bianca Ravelle Rodrigues 

Cavalcante EMETEF Teodoro 
Conrado da Silveira Redenção  

PROFESSOR 
 

TABLET Francisco Aurélio do 
Nascimento da Silva 

9º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA José Vitor Gonçalves Alves 

E.E.F.M Pedro Lopes 
Filho Baturité  

PROFESSORA 
 

TABLET Claudiana Da Silva 

10º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA Maria Mariana Silva de Castro 

E.E.F Jorge Furtado Leite Capistrano  
PROFESSOR 

 
TABLET Marciano Martins de Sousa 

 

 
REDAÇÕES 6º e 7º ANO / TEMA: “O COOPERATIVISMO NA PERSPECTIVA DE UM MUNDO MELHOR” 

 

1º 

ALUNA 
 

 
TELEVISOR de 20”  

 
José Marcelo Paiva Silva Filho 

E.E Fundamental Antônio 
Vieira Palmácia  

PROFESSOR 
 

COMPUTADOR Maria Ravene Rodrigues de 
Araújo 

2º 

ALUNA 
 TELEVISOR de 20” Maria Isadora Marinho 

E.E.F Francisco Felix 
Marinho Boa Viagem  

PROFESSORA 
 

TELEVISOR de 20” Laudenir Soares Costa 

3º 

ALUNA 
 BICICLETA Glória Estefane Andrade da 

Silva E.E.F Maria de Lourdes 
Cosme Ocara  

PROFESSORA 
 

TABLET Maria Joceila Cosme da Silva 

4º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA Kauan Alves Silva 

E.E.B.M Manuel Xavier 
Pires Guaiúba  

PROFESSORA 
 

TABLET Maria Sandra Peixoto Soares 

5º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA Yasmin Lima Oliveira 

E.E.B Antônio Moreira de 
Freitas Quixeré  

PROFESSORA 
 

TABLET Francisca Maria Bezerra Sousa 
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2019
GANHADORES DO CONCURSO 

REDAÇÃO - 8º e 9º ANO 

 

 
REDAÇÕES 8º e 9º ANO / TEMA: COMO O COOPERATIVISMO PODE MELHORAR A VIDA DA COMUNIDADE? 

 

1º 

 
ALUNO 

 
TELEVISOR de 20”  Israel da Silva Rebouças 

E.E Básica Professora 
Irene Nonato da Silva Quixeré  

PROFESSORA 
 

COMPUTADOR José de Fátima Almeida Silva 

2º 

ALUNA 
 TELEVISOR de 20” Diêice Kelvia da Silva Cardoso 

E.E.I.F. Francisco Roque 
de Almeida 

Viçosa do 
Ceará  

PROFESSORA 
 

TELEVISOR de 20” Airton Araújo dos Santos 

3º 

ALUNO 
 BICICLETA Calebe André Mesquita 

E.E.F Padre Vital Elias 
Filho Boa Viagem  

PROFESSOR 
 

TABLET Lurdécio Rodrigues Cavalcante 

4º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA Ana Lívia Oliveira Siqueira 

E.E.F Francisco Sales 
Rodrigues 

Viçosa do 
Ceará  

PROFESSORA 
 

TABLET Maria Assunção Ramos Santos 

5º 

ALUNO 
 BICICLETA Maria Camila dos Santos 

E.M.E.F.I João Leonel 
Alves Morrinhos  

PROFESSORA 
 

TABLET Francisca Erisnete da Mota 

 

 

 

 

6º 

ALUNA 
 BICICLETA Samuel da Silva Sousa 

E.E.I.F Eudes Soares 
Cunha Ubajara  

PROFESSORA 
 

TABLET Hosana Mansuelda Costa de 
Sousa 

7º 

ALUNA 
 BICICLETA Késia Moura Moreira 

E.M.E.F Bevenuto 
Ferreira Maia 

São João do 
Jaguaribe  

PROFESSORA 
 

TABLET Maria Elizoneide Chaves 
Monteiro 

8º 

ALUNA 
 BICICLETA Expedita Vanessa dos Santos 

Coelho E.M.Rodrigo de Argolo 
Caracas Guaramiranga  

PROFESSOR 
 

TABLET Francisco das Chagas Maciel 
Marques 

9º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA Maria Clara Saraiva Silva 

E.E.B.José Íris Rabelo Morada Nova  
PROFESSORA 

 
TABLET Elzinágila Alves de Almeida 

10º 

 
ALUNA 

 
BICICLETA Wesley Rodrigues dos Santos 

E.F Francisco Fernandes 
Filho Aracati 

 
PROFESSORA 

 
TABLET Francisca Edilene do Carmo 

Nogueira 
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GANHADORES DO CONCURSO 
EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPERIÊNCIA PEDAGOGICA 

 

 CATEGORIA PRÊMIO PROFESSORA ESCOLA MUNICÍPIO 
 

1º 
 

PROFESSORA 
 

MOTOCICLETA 125 CC FERNANDA LEMOS DA SILVA 
ESCOLA MANUEL 
BERNARDINO 
SANTIAGO 

CASCAVEL 

2º 
 

PROFESSORA 
 

MOTOCICLETA 100 CC VILMA HOLANDA DOS 
SANTOS ESCOLA CURRALINHO CASVAVEL 

3º PROFESSORA 
 NOTEBOOK MARIANA DE SOUSA 

MONTEIRO 
ESCOLA JOSÉ 
ALEXANDRE LIMA FORTIM 

4º 
 

PROFESSORA 
 

NOTEBOOK MARIA CONCEIÇÃO 
MARTINS SILVA R. 

ESCOLA ANTONIO 
MOREIRA DE FREITAS QUIXERÉ 

5º 
 

PROFESSORA 
 

TABLET FRANCISCA MARIA 
GONÇALVES LIMA 

ESCOLA MANOEL 
GONÇALVES DE 
SOUSA 

QUIXERÉ 

6º PROFESSORA 
 TABLET ANTÔNIA ALVES DE LIMA 

SILVA 
ESCOLA CEL 
JOAQUIM SIMÃO DE 
OLIVEIRA 

REDENÇÃO 

7º 
 

PROFESSORA 
 

TABLET FRANCISCA MÁRCIA PAIVA 
GOMES 

ESCOLA PADRE 
MARCONDES 
CAVALCANTE 

ITAIÇABA 

8º PROFESSOR TABLET MARCOS ROBERTO CRUZ 
LIMA 

ESCOLA PEDRO 
ALEXANDRINO DE 
LIMA 

BARREIRA 

9º 
 

PROFESSORA 
 

TABLET MICHELE MOREIRA DOS 
SANTOS 

ESCOLA MILTON 
CHAVES E SILVA 

SÃO JOÃO DO 
JAGUARIBE 

10º 
 

PROFESSORA 
 

TABLET MARIA RISÉLIA DE OLIVEIRA 
SOUSA 

ESCOLA UNIDADE 
ESCOLAR NH6 

LIMOEIRO DO 
NORTE 
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