
Verde é Vida lança curso de atualização 
para professores parceiros
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O Projeto Verde é Vida, programa 
permanente de educação socioambien-
tal e rural mantido pela Associação dos 
Fumicultores do Brasil (Afubra), dá um 
novo passo no seu compromisso com a 
promoção de uma educação voltada ao 
meio rural. Trata-se da implantação de 
um Curso de Atualização a Distância 
(CAD), gratuito, voltado aos professores 
das escolas parceiras do Projeto Verde é 
Vida, dentro do Programa de Ação So-
cioambiental (PASA). O PASA atualmente 
envolve 3.753 professores de 188 escolas 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná.

O CAD será desenvolvido durante três 
semestres - início em agosto de 2018 e tér-
mino em dezembro de 2019 – com duração 
de 60 horas. Ao todo, serão 16 disciplinas 
(veja abaixo, disciplinas e abordagens) 
com conteúdo voltado ao meio rural, divi-
didas em 60 videoaulas. Para se inscrever, 
o professor parceiro precisa acessar o site 
da Afubra e, no link do Projeto Verde é 
Vida, clicar em CAD. Após criar seu login 
e senha é necessário entrar em contato 
com a coordenação regional do Verde é 
Vida (à qual a sua escola está relacionada) 
e solicitar a sua aprovação para a com-
provação da matrícula. Com a matrícula 
aprovada, é só aguardar as videoaulas 
(uma por mês), assisti-las e realizar a 
prova. Cada aprovação de prova libera 
uma nova disciplina. Ao final do terceiro 
semestre, cada professor receberá um 
certificado de participação. As inscrições 

iniciam no dia 15 de julho e encerram no 
dia 31 de julho, com limite de 300 alunos.

Segundo o coordenador pedagógico do 
Projeto Verde é Vida, professor José Leon 
Macedo Fernandes, o CAD tem por obje-
tivo “subsidiar os professores parceiros 
com informações que possam auxiliá-los 
no desenvolvimento de ações que promo-
vem o desenvolvimento das comunidades 
rurais, valorizem a agricultura familiar 
e contribuam para a permanência das 
famílias no campo”.

Confira as abordagens para o 1º Se-
mestre:

|Apoio Pedagógico - Atualizar e in-
centivar o trabalho do professor através 
do Projeto da Escola, Pesquisa Científica 
e das atividades realizadas na escola e 
comunidade.

|Pedagogia Rural - Apresentar as 
diferentes formas pedagógicas, metodo-
logias e ações a serem desenvolvidas na 
educação rural. 

|Horta Escolar - Incentivar a prática 
da horta orgânica, tendo como referência 
a horta escolar com base nas diferentes 
formas de produção de hortaliças.

|Gestão Rural I - Desenvolver a pro-
priedade rural através de uma visão 
administrativa e contábil, promovendo 
a sua organização a partir de um olhar 
empresarial.

|Valores Rurais - Promover o debate 
sobre os valores rurais através da ética, 
da cidadania e da valorização do homem 
do campo. 

AFUBRA

·SANTA CRUZ
Nesta semana o município de Santa Cruz do Sul será sede do 
Torneio Nacional Unificado de Patinação. O evento, que é 
realizado pelo Clube Xlise de Patinação Artística, reunirá cerca 
de 450 patinadores de seis estados brasileiros. As competições 
ocorrem de 18 a 24 de julho, no Ginásio Poliesportivo.
O Torneio Nacional Unificado é organizado pela Confederação 
Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP) e pela Federação 
Gaúcha de Patinagem e conta com o apoio da Prefeitura, 
Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e Aquaris Hotel.  O 
valor da entrada para o torneio será de R$ 5. Vão participando 
atletas de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Rio  de Janeiro e Distrito Federal. Nesta terça-feira continuam 
os treinos técnicos da Seleção Brasileira de Patinação, que 
disputará o Pan-americano de 2018 em Bogotá, capital da 
Colômbia. Os treinos são abertos ao público e ocorrem das 8h 
às 12h e das 14h às 18h, também no Poliesportivo.

· RIO PARDINHO-SINIMBU
A Rota Germânica do Rio Pardinho – Sinimbu confirmou para 
o dia 5 de agosto a realização da 20ª edição do Flohmarkt 
– Mercado das Pulgas. O evento será novamente realizado 
no Centro Comunitário de Rio Pardinho e comemora os 20 
anos da Rota. A programação contará com gastronomia 
típica alemã, antiguidades, artesanato típico da região, 
comercialização de flores e brechó. 
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