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Feira ensina alunos a vender
Na Efasol, o 
aprendizado sobre 
economia através da 
comercialização de 
alimentos motivou 
atividade pedagógica

FUTSAL
Não foi realizada rodada 
pelo Campeonato Mu-
nicipal de Futsal Inter 
Ginásios na última sexta-
feira, dia 14. Durante reu-
nião na semana passada 
com representantes das 
equipes, foi realizada a 
readequação da tabela 
em virtude de festivida-
des nos ginásios partici-
pantes da competição.
A próxima rodada será 
no dia 21 de junho, às 
19h15min, com os seguin-
tes confrontos: Formo-
sa x Pinhal Trombudo; 
Gonçalves Dias x Ci-
priano; Boa Esperança x 
Rio Pardense. No dia 22, 
mesmo horário, jogam 
Trombudo x Bernardino.

IPTU
Os pedidos de isen-
ção do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano 
(IPTU), para os contri-
buintes com atividade 
rural em área urbana, 
deverão ser encaminha-
dos ao Poder Público 
Municipal até o dia 19 
de junho de 2019.

Produtos são levados pelos estudantes por Formosa

NA PRÁTICA

Da necessidade de ven-
der à oportunidade de 
aprender a negociar 

e oferecer o produto, surgiu 
na Escola Família Agrícola de 
Vale do Sol, a Efasol, a Feira 
Pedagógica, já realizada com 
as turmas de segundo e ter-
ceiro anos, o que recentemente 
inspirou a turma do primeiro 
ano A da instituição a fazer 
sua estreia, no dia 10 de junho. 
Foi a vez dos estudantes come-
çarem a planejar, pesquisar, 
compreender sobre economia 
solidária e organização de fei-
ras, estudar sobre a produção 
de comida saudável e colocar 
em prática a negociação. Mas 
o foco comercial é secundário, 
o que vale mesmo é o apren-
dizado.

A Feira Pedagógica tem 
objetivo de oportunizar a 
experiência de comercializa-
ção de alimentos excedentes 
produzidos pelos estudantes 
e suas famílias, bem como 
verificar a demanda comercial 
de alimentos disponibiliza-
dos através de circuito curto 
de comercialização. Ainda, 
contribuir com a organiza-

DIVULGAÇÃO

A comercialização é realizada toda segunda-feira, das 
17 às 19 horas, e tem caráter móvel, percorrendo Linha 
Formosa, interior de Vale do Sol. Esta característica 
faz com que os estudantes tenham contato maior 
com a comunidade, qualidade apontada pelos jovens 
como um grande ponto positivo da Feira Pedagógica 
da Efasol. 
Foi realizado um acordo com os estudantes. Os ali-
mentos perecíveis não comercializados na feira são 
destinados à alimentação nas refeições da escola, já 
aqueles não perecíveis os estudantes levam para casa 
novamente ou, se for o caso, doam para a escola.

A FEIRA É MÓVEL

AVISOS

Curso gratuito 
de informática 
abre vagas

ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Departamento de 
Assistência Social de Vale 
do Sol, em parceria com o 
Senar e Sindicato dos Tra-
balhadores Agricultores 
Familiares, vai oferecer 
curso gratuito de infor-
mática para maiores de 
16 anos. As atividades vão 
ocorrer nos dias 16 a 19 de 
setembro. As inscrições 
devem ser realizadas no 
Departamento de Assis-
tência Social até o dia 12 
de julho. As vagas são 
limitadas. 

O curso de informática 
avançado, com duração 
de 32 horas, vai abor-
dar noções de hardware 
e software, word, excel 
básico, formatação de 
documentos, construção 
de tabelas, internet, entre 
outros. Mais informações 
através do fone (51) 3750 
1122 ou 99847 4693.

ção produtiva por parte dos 
estudantes, possibilitando 
aos consumidores conhecer 
os produtores dos alimentos 
vendidos na feira.

A produção de alimentos 
trazidos para a feira é oriunda 
das hortas experimentais dos 
estudantes. Eles são estimu-
lados a primeiramente suprir 
a necessidade da família e 
posteriormente trazer para 
a comercialização, explica a 
monitora da área de Produ-
ção Agroindustrial da Efa-
sol, Cláudia Gonçalves. Os 
alimentos negociados não 
recebem nenhum tipo de agro-
tóxicos ou adubação química, 
as famílias são incentivadas 
a utilizar adubação orgânica 
e tratos com materiais dis-
poníveis em suas Unidades 
de Produção Familiar (UPF). 
Durante a formação os estu-
dantes recebem informações 
a respeito da importância da 
produção e do consumo de 
alimentos limpos, cuidados 
com solo e tratos culturais. Du-
rante a formação os estudantes 
constroem conhecimento a 
respeito do processamento de 
alimentos, bem como as Boas 
Práticas de Fabricação (BPF). 

LIÇÃO
Todos os aspectos pertinen-

tes à Feira são estudados com 
antecedência na disciplina de 
Produção Agroindustrial. Os 
responsáveis pela Feira são di-
vididos em forma de coletivos, 

os quais fazem um rodízio a 
cada sessão escolar. O coletivo 
é responsável por organizar 
e manter os espaços de co-
mercialização em condições 
favoráveis, realizar a venda 
dos alimentos e interagir com 
os clientes/consumidores, 
realizar avaliação da feira, 
efetuar o fechamento de caixa 
e entrega dos recursos aos 

estudantes feirantes e final-
mente dar destino às sobras da 
feira. “Durante os três anos de 
realização da Feira Pedagógi-
ca, podemos avaliar que mui-
to se construiu, houve uma 
aproximação da comunidade 
com a escola, há crescente 
interesse entre os estudantes 
para a participação na feira”, 
complementa Cláudia.

Prefeitura marca para o dia 1º de julho 
a inauguração da EMEI Primeiros Passos

Creche está totalmente concluída e aula inicia em julho

DIVULGAÇÃO

EDUCAÇÃO

Um sonho cultivado há 
muitos anos está prestes a se 
tornar realidade em Vale do 
Sol. O prefeito Maiquel Silva 
anunciou nesta segunda-feira 
que está marcada a data de 
inauguração da Escola Mu-
nicipal de Educação Infantil 
(EMEI) Primeiros Passos. A 
obra, localizada na rua da 
Emancipação, no centro, co-
meçou a ser construída em 
2014. Passou por um ano de 
interrupção nos trabalhos e 
foi retomada em 2016. Agora, 
concluídos todos os ajustes fi-
nais, a Administração Munici-

pal agendou para as 10 horas 
do dia 1º de julho a solenidade 
inaugural, com a presença de 
autoridades, bênção religiosa  
e apresentação de crianças.

Enquanto isso, explica 
Maiquel, a Prefeitura está 
transportando todo o mobi-
liário bem como material de 
higiene e limpeza. “Estamos 
também adquirindo materiais 
permanentes para que a partir 
do dia 3 de julho ela já esteja 
em funcionamento”, anteci-
pa o Prefeito. Ainda, estão 
sendo chamados professores, 
monitores e serventes para 

o quadro de pessoal, a fim 
de que as aulas iniciem no 

segundo semestre com tudo 
organizado.


