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De aluna à monitora da Efasc

Egressa da Efasc, hoje, Bruna é responsável pela feira pedagógica da escola

Entre os aprendizados que 
Bruna Richter Eichler, 20 
anos, recorda com mais ca-
rinho da época em que era 
aluna da Escola Família Agrí-
cola de Santa Cruz do Sul, é 
acerca do agroflorestamento. 
Através de um projeto, ela 
ganhou um quintal orgâni-
co e começou a investir no 
seu cuidado. Hoje, estuda 
agroecologia na Universidade 
Estadual do Rio Grande do 
Sul (UERGS) e quer implantar 
na propriedade dos pais, em 
Venâncio Aires, um sistema 
agroflorestal. “Já tenho al-
gumas árvores que estão se 
desenvolvendo bem, como 
de abacate e banana”, conta.

AS FEIRAS
Quando Bruna ingressou 

na escola agrícola, seus pais 
se dedicavam unicamente 
ao plantio de fumo. Com o 
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tempo, a menina foi criando 
o gosto pelo cultivo de horta-
liças e aprendendo as técnicas 
necessárias para iniciar a 
produção na propriedade da 
família. Costumava produzir 
cenoura, beterraba, rabanete e 
outras hortaliças para comer-
cializar na Feira Pedagógica, 
realizada na sede da Efasc.   

Após ter se formado em 
2016, retornou para a escola 
agrícola como monitora. Se 
antes Bruna produzia alimen-
tos para a Feira Pedagógica, 
hoje é a monitora responsável 
pela atividade, realizada toda 
semana. Ela conta que através 
da feira, os alunos aprendem 
a comercializar os produtos 
que cultivam, muitos deles 
em suas propriedades. “A 
feira é a materialização do que 
eles aprendem aqui. Durante 
a semana fazemos o levanta-

No dia a dia, aprendizado
é colocado em prática

mento de qual alimento cada 
um vai trazer para comerciali-
zar, avaliamos os preços e dis-

cutimos sobre o atendimento 
aos clientes”, revela.  

As feiras pedagógicas são 

realizadas todas as segundas-
feiras, na escola, entre as 17 e 
às 19 horas.

Verônica, Henrique e Diego aplicam na feira rural os conhecimentos aprendidos na Efasc

Durante a formação, a 
Efasc prima para que seus 
alunos possam fazer a relação 
dos conteúdos que aprendem 
na escola, em suas proprieda-
des. Dessa forma, muitos dos 
jovens que passaram pela ins-
tituição continuam a colocar 
em prática os aprendizados 
adquiridos na época em que 
frequentavam a escola e se 
mantêm no meio agrícola. 
Entre eles, estão Henrique 
Marcos Farsen, 21 anos, e 
Diego Henrique Hauth, 23 
anos. Hoje, eles dividem um 
espaço em uma feira rural 
em Santa Cruz do Sul, e 
comercializam os produtos 

cultivados em casa. 
Segundo Henrique, de Li-

nha Santa Cruz, a família co-
meçou a investir no cultivo de 
alimentos como forma de di-
versificação na propriedade. 
“Certa vez, perdemos muito 
fumo com uma intempérie e 
resolvemos optar por plantios 
de ciclos mais curtos, como as 
hortaliças”, lembra. Com os 
conhecimentos aprendidos na 
escola agrícola, ele consegue 
dar seguimento ao cultivo 
desses alimentos em casa, 
além de saber como comer-
cializá-los na feira. “Na escola, 
aprendemos a trabalhar com 
o consumidor, a entender 

sobre o custo de produção e 
a fazer o gerenciamento dos 
negócios”, revela. 

 Da mesma forma, a ain-
da aluna Verônica Müller, 
16 anos, tem aproveitado o 
que aprende para ajudar no 

sustento em casa, em Linha 
João Alves. “Quando a minha 
família tem alguma dúvida 
sobre a propriedade, muitas 
vezes eu consigo ajudar com 
o que já aprendi”, conta, ani-
mada. Atualmente, ao lado 

da irmã, ela vende cerca de 
20 variedades em produtos 
em uma feira rural de Santa 
Cruz do Sul, além de partici-
par todo o início de semana 
da feira pedagógica da escola 
agrícola.


