
 

 

  



ORGANIZADORES 

Letícia Paludo Vargas 

Jandrei José Maciel 

Letícia Solonynska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS FERRAMENTAS DA PEDAGOGIA DA 

ALTERNÂNCIA UTILIZADAS NAS CASAS FAMILIARES RURAIS (CFR’s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS FERRAMENTAS DA PEDAGOGIA DA 

ALTERNÂNCIA UTILIZADAS NAS CASAS FAMILIARES RURAIS (CFR’S) 

 

ORGANIZADORES 

Letícia Paludo Vargas 
Jandrei José Maciel 
Letícia Solonynska 

 

EDITORAÇÃO 

Elisete Ana Barp 
Gabriel Bonetto Bampi 

Gabriela Bueno 
Josiane Liebl Miranda 

 

ARTE DA CAPA 
Gustavo Pasini Fuscarini 

 

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central da Universidade do Contestado 

 

Metodologia e descrição das ferramentas da pedagogia da 

alternância utilizadas nas Casas Familiares Rurais 

(CFR’s): [recurso eletrônico] / organização Letícia Paludo 

Vargas, Jandrei José Maciel, Letícia Solonynska. – Mafra, 

SC : Ed. da UnC, 2021. 

 

76 f. ; il. color. 

Biblbiografia: f. 46-47 
 
ISBN: 978-65-88712-57-3 

 
1. Educação rural. 2. Desenvolvimento rural – Educação. 

I. Vargas, Letícia Paludo (Org.). II. Maciel, Jandrei José 

(Org.). III. Solonynska, Letícia (Org.). IV. Título. 

 

 
 

Este livro foi publicado pela Editora UNC após avaliação da Comissão científica da Universidade do 

Contestado - UNC. 

 

370.19346 

M593 



UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UnC 

 

SOLANGE SALETE SPRANDEL DA SILVA 

Reitora 

 

LUCIANO BENDLIN 

Vice-Reitor  

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUnC 

 

ISMAEL CARVALHO 

Presidente 

 

ORGANIZADORES 

Letícia Paludo Vargas 
Jandrei José Maciel 
Letícia Solonynska 

 

EDITORAÇÃO 

Elisete Ana Barp 
Gabriel Bonetto Bampi 

Gabriela Bueno 
Josiane Liebl Miranda 

 

ARTE DA CAPA 
Gustavo Pasini Fuscarini 

 

APOIO 

 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicamos esta obra a Jonathan Paulo Rodrigues Siemer (in memorian).  

Exemplo de estudante, filho e agricultor. 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

A presente obra tem por objetivo fazer uma abordagem das ferramentas da 

Pedagogia da Alternância utilizadas nas Casas Familiares Rurais (CFR’s) de Santa 

Catarina. A ideia da construção da proposta deve-se ao fato de que as CFR’s 

apresentam especificidades na metodologia de funcionamento, levando em 

consideração a utilização da Pedagogia da Alternância e o enfoque participativo nas 

metodologias utilizadas. 

No início de cada ano letivo das CFR’s ocorrem cursos de formação para os 

professores/monitores1 e equipe pedagógica que estão entrando nas instituições. A 

proposta é que esta obra possa ser utilizada nos cursos de formação como um 

material didático, já que apresentará a descrição detalhada das propostas e alguns 

modelos a serem utilizados no dia a dia das CFR’s. 

Além disso, em alguns municípios ocorre alta rotatividade de profissionais nas 

instituições vinculadas à Educação do Campo, por diversos motivos, tais como: 

distância das instituições do meio urbano, baixa adaptabilidade dos profissionais da 

educação para trabalhar no contexto rural, pouco conhecimento sobre os métodos de 

abordagem, e ainda, falta de afinidade com as temáticas trabalhadas. Este material 

permitirá que, quando ocorrer a rotatividade de profissionais, as metodologias 

descritas possam auxiliar os novos professores para consulta e direcionamento das 

atividades pedagógicas, com auxílio da equipe pedagógica e coordenação. 

A proposta surge da construção coletiva de duas ex-professoras da Casa 

Familiar Rural Ludovico de Marco, de Seara-SC – Letícia Paludo Vargas e Letícia 

Solonynska, e de um professor que ainda trabalha na instituição – Jandrei José Maciel. 

A ideia dos autores é relatar o dia a dia da instituição, com todas as especificidades 

da proposta, que contribui de maneira expressiva para o desenvolvimento rural das 

regiões. 

Para contextualizar a proposta será descrito o funcionamento das instituições, 

com detalhamento de cada uma das doze ferramentas da pedagogia da alternância, 

                                                           
1Os professores são aqueles que trabalham com as disciplinas regulares ligadas à Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), já os monitores/equipe técnica são aqueles que são vinculados às 
atividades relacionadas às Ciências Agrárias/atividades agropecuárias. Porém, em algumas CFR’s, 
ambos são chamados de monitores pelos estudantes. Nessa obra, professor/monitor serão utilizados 
como sinônimos.  



com enfoque no cotidiano da CFR de Seara-SC, de onde surge a experiência dos 

autores.  

Assim, a proposta ratifica seu compromisso com a educação, com as 

populações rurais e com o processo de desenvolvimento em toda a região de atuação, 

possibilitando a melhoria substancial da qualidade de vida dos cidadãos. Acredita-se 

que a descrição das atividades incluídas nessa obra permitirá o aprimoramento do 

trabalho que já vem sendo realizado com êxito nas CFR’s de Santa Catarina. 

 

Boa leitura! 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A juventude rural apresenta a problemática do baixo poder de decisão, 

organização e participação dentro da família e da comunidade. Em alguns casos, os 

jovens são vistos como uma mão de obra possível e de fácil acesso tanto na família, 

quanto na comunidade. Percebe-se ainda, que algumas instituições voltadas à 

agricultura também trabalham de maneira desarticulada, dificultando a organização 

dos jovens rurais. 

Nota-se também a baixa perspectiva de permanência no meio rural pelos 

jovens, sem um projeto de vida consistente e articulado com as demandas regionais. 

Por isso, ocorre a migração para outros centros, marginalização, envelhecimento do 

campo, falta de dinamismo e empobrecimento das famílias e comunidades.  

A Educação do Campo apresenta-se como ferramenta fundamental nas 

práticas sociais constitutivas das populações rurais, priorizando seus conhecimentos, 

habilidades, sentimentos, valores, modo de ser e produzir e formas de compartilhar a 

vida. 

Acredita-se que o desenvolvimento rural sustentável e solidário deva estar 

centralizado com um projeto de educação. Por isso, as Casas Familiares Rurais 

(CFR’s) podem contribuir para a construção de uma sociedade sustentável. É 

necessário, portanto, uma construção coletiva de saberes técnicos, humanos e 

ambientais, o fortalecimento de novos valores sociais, a consideração das diferenças 

dos grupos humanos existentes no campo e a valorização dos saberes dos diferentes 

sujeitos. 

Dessa forma, é notório que a instituição escolar não deve ser apenas um local 

de construção do conhecimento. Deve propor a troca, os debates, a construção de 

ideias e formação de hábitos. É necessário ter como ponto de partida a formação ética 

e a proposta de construção de novas visões de mundo e busca pela justiça social e 

na certeza de luta pela igualdade. 

Dentro dessa perspectiva, o objetivo da presente obra é apresentar e descrever 

as ferramentas da Pedagogia da Alternância utilizadas nas Casas Familiares Rurais 

de Santa Catarina. Especificamente, pretende-se que o material possa ser utilizado 

pelos professores/monitores nas CFR’s, em seus planejamentos, estruturação da 

CFR e cursos de formação da Pedagogia da Alternância.  
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2 CASAS FAMILIARES RURAIS (CFR’s): BREVE DESCRIÇÃO, HISTÓRICO E 

CONCEITOS2 

 

Uma Casa Familiar Rural (CFR) é um espaço destinado à formação de jovens 

do meio rural e pesqueiro, que recebem formação profissional, técnica, gerencial e 

geral. A proposta objetiva qualificar esses jovens e oferecer alternativas de renda e 

trabalho para uma melhor qualidade de vida e permanência no próprio meio. 

Além disso, apresenta as seguintes finalidades: valorizar a família rural e sua 

realidade, promover uma formação integral e permanente, possibilitar o resgate da 

cidadania de jovens rurais, construir junto aos jovens o reconhecimento da profissão, 

possibilitar a permanência do jovem no meio rural através da formação de qualidade, 

planejar uma profissão com auxílio da família dos jovens e orientar a organização das 

famílias rurais da região.  

A ideia das CFR’s surge pela falta de uma educação voltada à formação integral 

do jovem, em conjunto com sua família e seu meio. Também, oportuniza o 

envolvimento das famílias, já que os pais e responsáveis são envolvidos nas 

atividades das instituições de ensino. Também surge com o propósito de formação de 

agentes transformadores da realidade local das comunidades e que possam 

permanecer no meio rural com qualidade de vida. 

A Figura 1, na sequência, apresenta os quatro pilares de formação e os atores 

envolvidos nas CFR’s. Com relação aos meios, que irão se desenvolver 

posteriormente nas finalidades, a alternância se mostra como uma metodologia 

pedagógica adequada ao contexto, com apoio da associação local e de todos os seus 

integrantes. Já as finalidades são a formação integral dos jovens, com foco em um 

projeto de vida; e o desenvolvimento do meio em que vivem. Em todos os pilares de 

formação, o jovem, se apresenta como o elemento central nas CFR’s. 

 

 

 

 

 

                                                           
2Os dados históricos sem citação de autores foram retirados dos materiais utilizados durante os 

cursos de formação das CFR´s (2012-2018). 
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Figura 1 – Pilares de formação e atores das CFR´s 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2021) a partir de Lorenzini (2016). 

 

Historicamente, o movimento surge na França, no ano de 1935, com a 

experiência de quatro jovens em Lot et Garonne, acompanhado pelo padre da 

paróquia. O trabalho foi desenvolvido com alternância do trabalho na exploração 

familiar e o trabalho escolar.  

De acordo com Nosella (2012, p. 48), a iniciativa, que parte de um religioso, 

diante de uma situação econômica e social desafiadora é o marco de uma nova 

compreensão da realidade e metodologia para adaptar a educação à realidade rural 

vivida. O autor ainda observa que: 

 

Desde 1911, o padre Granereau tinha fundado um sindicato rural no intuito 
de ajudar os camponeses a superar o isolamento e o individualismo. Em 
1914, chegou à conclusão de que o problema agrícola nada mais era que um 
problema de educação, isto é, de uma formação capaz de preparar chefes de 
pequenas empresas rurais. Em 1930, deixou voluntariamente uma grande 
paróquia urbana para se instalar na pequena paróquia rural de Sérignac-
Péboudou. Exatamente aqui, após muitas dificuldades, no dia 21 de 
novembro de 1935, quatro alunos se apresentaram à casa paroquial. O padre 
Granereau mostra-lhes a Igreja, o presbitério, a casa paroquial, sublinhando 
que tudo aquilo tinha um aspecto de ruína e acrescentava: “tudo isto é 
símbolo de mundo rural... se quiserem começaremos algo que mudará tudo”. 
Naquele dia começou a primeira Maison Familiale ou Escola da Família 
Agrícola (NOSELLA, 2012, p. 48). 

 



 

11 
Metodologia e descrição das ferramentas da pedagogia da alternância utilizadas nas Casas 
Familiares Rurais (CFR’s) (ISBN: 978-65-88712-57-3) 

Com isso, ainda no ano de 1935, através de uma iniciativa de um grupo de 

famílias do meio rural, que propôs a adoção de uma formação profissional aliada à 

educação humana para seus filhos, surge a primeira Maison Familiale (Casa Familiar) 

no mundo, com a proposta de trabalho na pedagogia da alternância. 

A proposta inicial era de que os filhos, devido a necessidade de auxiliarem nas 

tarefas da propriedade da família, ficassem uma semana na escola o restante do mês 

na propriedade, podendo assim, conciliar estudos e trabalho.  

 

De uma franca conversa, o sacerdote e alguns agricultores chegaram a uma 
fórmula intermediária: os jovens permaneceriam unidos alguns dias por mês, 
em tempo integral, para logo em seguida voltarem à sua propriedade agrícola. 
Foi uma fórmula que satisfez tanto aos agricultores quanto aos anseios de 
formação do Sacerdote. O padre logo organizou os jovens em pequenos 
grupos de forma a atingir, em rodízio, um bom número da juventude de sua 
paróquia. A escola em alternância tinha nascido e esta fórmula foi chamada, 
por muito tempo, a ‘fórmula de Lauzun’, por ter sido em Lauzun a primeira 
Escola-Família, suficientemente estruturada, após outra experiência, ainda 
por demais informe, de Sérignac-Péboudou. Portanto, desde o começo, 
praticamente, nasceu a ideia de alternância: uma semana por mês na escola 
da casa do padre, os outros dias na escola da vida (NOSELLA, 2012, p. 49).  

 

Após a iniciativa ter emplacado e agradado aos agricultores e jovens, a 

experiência vai ganhando notoriedade e começa a se espalhar por outras regiões da 

França e posteriormente a outros países europeus. De acordo com Nosella (2012), de 

1945 a 1960 foi o período de consolidação e expansão do modelo de formação que 

integrava escola e propriedade. Para Stevam (2003), após a experiência francesa 

outros países se desafiaram para a implantação deste modelo educacional, que 

iniciou com Itália e Espanha, em 1966 e Portugal, em 1984. Posteriormente se 

expande para África e América, onde os países precursores foram Brasil e Argentina.  

Com a notoriedade das primeiras experiências, é criada uma estrutura 

pedagógica, atualmente conhecida por “Pedagogia da Alternância”, que é o método 

de ensino utilizado pelas CFR’s, com diversas ferramentas utilizadas. Depois da 

consolidação deste modelo pedagógico no território francês, iniciou-se a 

internacionalização das Casas Familiares ou das Maison Familiale Rurale (MFR), já 

no final dos anos 1950.  

A Pedagogia da Alternância foi aos poucos adaptando-se às necessidades 

locais e ajustando-se ao modelo pedagógico conhecido atualmente. Assim, ainda de 

acordo com Gimonet (2007, p. 25), a proposta surgiu para não ser “[...] mais uma 
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escola agrícola, como as outras, mas uma escola para formar os agricultores e 

contribuir para o desenvolvimento do país”.  

Somente no ano de 1975 é criada a Associação Internacional dos Movimentos 

Familiares de Formação Rural (AIMFR), em Dakar, Senegal, onde ocorre o início da 

Cooperação Internacional. No Brasil, em 1967 iniciam as discussões e o movimento 

dos Centros Educativos Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs), que, na 

sequência serão conhecidas por duas nomenclaturas: Escola Família Agrícola (EFA) 

e Casa Familiar Rural (CFR). 

Segundo Lima (2013), no Brasil, a experiência pautada no método da 

Pedagogia da Alternância e das Casas Familiares rurais, iniciou no ano de 1969, na 

região do Espírito Santo, por meio do Movimento de Educação Promocional do 

Espírito Santo (MEPES), criada em 1968. 

O autor ainda observa que, foi através do Padre Umberto Pietrogrande, 

sacerdote jesuíta, que, nas suas vindas para o Brasil, se preocupou com as condições 

dos capixabas, já que o Brasil passava por grandes transformações econômicas e 

políticas. Nesse período, o êxodo rural era intenso e muitas famílias estavam deixando 

o meio rural e migrando para os centros urbanos em busca de melhores condições de 

vida (LIMA, 2013). 

Colossi e Estevam (2003) afirmam que a primeira CFR brasileira surgiu no 

Nordeste, mais precisamente no município de Arapiraca-Alagoas, no ano de 1981. 

Após alguns problemas locais, o projeto acabou sendo desativado, vindo a surgir, 

depois, no município de Riacho das Almas- Pernambuco, em 1984 – região do agreste 

nordestino. Depois destas experiências, o projeto se expandiu para outras regiões do 

País, migrando primeiramente para a região Sul (Paraná), no ano de 1987, onde foram 

iniciadas as discussões envolvendo os agricultores e autoridades locais, possibilitando 

o início da implantação da primeira CFR, dois anos depois, no município de Barracão-

PR3 (COLOSSI; ESTEVAM, 2003). 

Por isso, no ano de 1989, a iniciativa proposta no Estado do Paraná, dialogava 

com o anseio de uma modalidade de educação para os filhos e filhas de agricultores 

no contexto de pequenas propriedades cujas bases de produção amparavam-se na 

agricultura familiar (LIMA, 2013). 

                                                           
3 Alguns autores consideram a experiência de Barracão-PR (1989) como a primeira do Brasil. 
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No estado de Santa Catarina, a primeira CFR foi implantada no ano de 1991, 

em Quilombo, município do Oeste Catarinense. Atualmente existem onze CFR’s em 

funcionamento distribuídas por todo o território catarinense. 

Em um primeiro momento, as CFR’s se estabelecem como escolas de nível 

fundamental e médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na sequência, iniciam 

a estruturação para um trabalho voltado ao ensino profissionalizante, com cursos 

técnicos em agricultura, zootecnia, agropecuária, dentre outros. 

Nessas instituições de ensino técnico, os jovens estudam as disciplinas 

regulares do currículo formal e as disciplinas técnicas durante três anos. Os 

professores da Casa Familiar são mantidos pelo governo do estado de Santa 

Catarina, e as CFR’s são vinculadas à uma escola estadual. Algumas CFR’s também 

tem técnicos contratados pelas Associações e antigamente eram contratados pela 

Associação Regional das Casas Familiares Rurais (Arcafar). Algumas prefeituras 

também disponibilizam técnicos para trabalharem nas CFR’s.  

A manutenção da escola se dá através de convênios com as prefeituras de 

onde os estudantes são oriundos e também com auxílio estadual, principalmente para 

a merenda escolar. Além disso, os pais contribuem espontaneamente com a doação 

de alimentos (inclusive de suas propriedades) e pagamento de uma mensalidade, 

porém, não é um requisito obrigatório para a permanência do jovem na instituição, já 

que se trata de uma escola pública. 

Os cursos funcionam através da Pedagogia da Alternância, conforme já 

descrito anteriormente, os jovens permanecem uma semana no meio socioprofissional 

e uma semana no meio socioeducacional. Na semana em que permanecem na 

instituição, trabalham com temas geradores de uma maneira interdisciplinar, onde o 

conteúdo é programado de acordo com a temática e a partir da realidade local, 

objetivando a formação integral, conforme descrito na Figura 2, a seguir. A imagem 

mostra o jovem como elemento central da formação integral na CFR, que pretende 

abordar questões que vão desde aspectos ecológicos, técnicos e econômicos, até 

questões sociais e humanas. 
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Figura 2 – Formação integral 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2021) a partir de Lorenzini (2016). 

 

Todas as disciplinas regulares são trabalhadas em sala de aula, assim como 

as disciplinas técnicas. Uma vez por semana os jovens realizam uma prática 

relacionada ao tema gerador. Nessas atividades, os estudantes praticam o que foi 

aprendido na teoria, em dias de campo ou visitas de estudos, inclusive nas 

propriedades de alunos e ex-alunos. Os jovens, além de auxiliar o proprietário, 

aprendem a realizar as atividades, com a troca de conhecimentos entre professores, 

estudantes e produtores rurais. 

Nestas aulas práticas, os estudantes têm a possibilidade de aplicar o 

conhecimento adquirido na semana anterior, assim como estudar e se aprofundar no 

tema que será trabalhado na próxima semana, através da construção conjunta do 

plano de estudos. 

Para a certificação do Curso Técnico em Agricultura, os alunos elaboram o 

Projeto Profissional da Vida do Jovem (PPVJ), conhecido como “projeto de vida”, que 

é uma atividade onde os estudantes planejam alguma ação a ser desenvolvida em 

suas propriedades. Esses projetos vão desde a melhoria de alguma atividade da 

propriedade, como a produção de leite, por exemplo, até a implantação de uma nova 

atividade produtiva. 

Estas escolas são regidas por uma instituição de ensino, ligadas à Secretaria 

de Estado de Educação de Santa Catarina (SED/SC). Contam com o apoio de uma 
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associação de famílias, parceiros e interessados, e trabalham com um método de 

educação voltado ao jovem do meio rural/pesqueiro, com o trabalho centrado na 

família e sua realidade, aplicando a pedagogia da alternância. 

As CFR’s são vinculadas ao ensino estadual em Santa Catarina, na modalidade 

de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional (EMIEP). O ensino profissional é 

relacionado às atividades agropecuárias. Atualmente, no Estado, são os seguintes 

cursos que estão em vigência: Curso Técnico em Agricultura, Curso Técnico em 

Agronegócios, Curso Técnico em Agropecuária e Curso Técnico em Zootecnia. 

No ano de 2021, encontram-se ativas onze CFR´s em Santa Catarina, 

conforme apresentado no Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1 – Casas Familiares Rurais (CFR´s) em Santa Catarina 

 Município Curso Técnico Nº de alunos 

1 Caibi Técnico em Agricultura 51 

2 Guaraciaba Técnico em Agricultura 27 

3 Iporã do Oeste Técnico em Agricultura 96 

4 Seara Técnico em Agricultura 37 

5 Quilombo Técnico em Agronegócios 40 

6 Xaxim Técnico em Agronegócios 47 

7 Armazém Técnico em Agropecuária 07 

8 Riqueza Técnico em Agropecuária 98 

9 São José do Cedro Técnico em Agropecuária 47 

10 Modelo Técnico em Zootecnia 38 

11 Saudades Técnico em Zootecnia 38 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021) a partir de SISGESC (2021). 

 

Com relação às Associações Regionais das Casas Familiares Rurais 

(Arcafar’s), na Região Sul, a fundação foi em 1991, e a Arcafar Santa Catarina no ano 

de 2003. O objetivo da fundação da Associação foram os seguintes: apoiar os 

municípios e regiões interessadas no conhecimento e implantação do programa; atuar 

na formação dos dirigentes e dos profissionais que trabalham nas Casas Familiares 

Rurais e do Mar; buscar parcerias no âmbito das instituições nos diferentes níveis 

(federal, estadual, municipal); e acompanhar as instituições para que a filosofia da 

proposta fosse mantida (ARCAFAR, 2017). 

De acordo com o que foi debatido nos cursos de formação das CFR’s, as 

funções da Arcafar são as seguintes: evitar desvirtuamento, relacionar-se com as 

Entidades, formação de monitores e auxiliares, suporte na organização da 
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Associação, realização de parcerias e convênios e acompanhamento e apoio 

pedagógico. 

Atualmente está ativo um Acordo de Cooperação Técnica, desde março de 

2019 (válido por 48 meses), entre o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria 

de Estado da Educação (SED/SC) e a Arcafar-SC. A finalidade do Termo de Convênio 

é a cooperação técnica, pedagógica, de formação e material didático, de expediente 

e manutenção, com vistas a garantir a qualidade dos Cursos de Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional e Ensino Médio Regular com Qualificação, nas 

Casas Familiares Rurais e do Mar de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2019). 

Além da Arcafar Regional e Estadual, geralmente se constitui uma Associação 

de cada uma das CFR4. Essas associações são entidades jurídicas de direito privado, 

sem fins lucrativos e que tem como finalidade colaborar no processo educativo, na 

assistência escolar e na integração “família-escola-comunidade”. Os objetivos são de 

natureza educativa sem caráter político, racial e religioso. 

De acordo com a Associação Internacional de Movimentos Familiares para 

Treinamento Rural (AIMFR, 2020), que representa as diferentes instituições que 

promovem Escolas de Treinamento Alternado (CEFFA´s) para jovens rurais em todo 

mundo, há mais de mil escolas distribuídas em quarenta países, que envolvem 

processos de desenvolvimento local mais de 150 mil famílias em todo mundo. As 

Escolas de Alternância são centros de treinamento e educação cujo primeiro objetivo 

é proporcionar aos jovens nas áreas rurais uma educação geral abrangente, 

associada ao treinamento profissional. São também centros de promoção coletiva e 

animação sociocultural, com constante preocupação educacional no ambiente em que 

se encontram, que criam caminhos para a formação permanente de adultos e geram 

consciência coletiva da situação em seu próprio território. Indicadores da Associação 

apontam que 86% dos egressos permanecem no espaço rural, com atividades 

vinculadas às suas propriedades. 

 

 

 

 

                                                           
4A Associação da CFR segue a mesma linha das Associações de Pais e Professores (APP) das 

escolas localizadas no meio urbano. 
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3 CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/MONITORES 

 

No início de cada ano letivo, conforme descrito na apresentação desta obra, os 

profissionais que irão trabalhar nas CFR’s têm a possibilidade de participar de um 

Curso de Formação. A formação dura em torno de três dias e alguma das onze CFR’s 

recebem os professores, conforme organização e disponibilidade. 

O curso é organizado pela Coordenação Estadual das CFR’s e permite a troca 

de experiências entre os profissionais antigos e os novos professores/monitores, que 

estão entrando nas instituições. A ideia do curso é que se estabeleça uma linguagem 

comum sobre o sistema educativo das CFR’s, preservando a construção do 

movimento, com segurança e credibilidade perante a sociedade, expondo a proposta 

da pedagogia da alternância e as diversas ferramentas utilizadas nas CFR’s. 

No curso, um dos pontos centrais é a discussão das competências do monitor 

que irá trabalhar na CFR. Ele deve: estimular o jovem, estar à disposição para ajudar, 

criar ambientes de estudo diferenciados, expressar sua opinião, valorizar as ideias 

dos colegas e dos jovens, ouvir atentamente e compartilhar o conhecimento com os 

demais.  

Com relação aos aspectos profissionais, deve trabalhar intimamente ligado com 

as instituições, buscando novas parcerias; ministrar de forma dinâmica os temas do 

plano de formação; envolver os pais na propriedade e na CFR; através dos jovens, 

envolver a comunidade; realizar visitas às famílias dos jovens; propor projetos viáveis 

para as famílias e propor parcerias e apresentar relatórios para a Associação e 

entidades conveniadas. 

Durante o curso, ressalta-se a importância de uma educação profissional de 

qualidade, baseada na realidade do meio em que vivem os jovens rurais. Pretende-se 

ainda: promover o desenvolvimento local sustentável e solidário; e possibilitar a 

criação de um sistema educativo reconhecido em âmbito estadual/nacional. 

Em alguns momentos, não há possibilidades de reunir todos os professores 

das instituições para a formação. No ano de 2020, por exemplo, por conta da 

pandemia da Covid-19, não ocorreu a formação de professores. Já no ano de 2021, a 

formação está programada para os meses de agosto e setembro, com três a quatro 

etapas de formação, pela alta demanda de profissionais novos que entraram nas 

CFR’s. 
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4 A PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA 

 

A Pedagogia da Alternância proporciona um meio de aproximação do ensino 

da realidade do educando, contribuindo na relação entre escola-família-comunidade. 

O método é utilizado pelas Casas Familiares Rurais de Santa Catarina. A ideia é um 

contato mais próximo com o jovem, através do fortalecimento da relação escola-

família-comunidade. Além disso, apresenta um modelo de educação que se aproxima 

da realidade do educando, de sua comunidade e das atividades desenvolvidas na 

propriedade. 

A Pedagogia da Alternância permite ao jovem uma vivência no meio 

socioeducacional (escola) e no meio socioprofissional (propriedade rural). Nas CFR’s, 

os jovens permanecem uma semana no meio socioeducacional e uma semana no 

meio socioprofissional. As atividades desenvolvidas nos dois momentos são 

interligadas, já que, todas as temáticas trabalhadas estão centradas em torno de um 

tema gerador, conforme veremos mais adiante.  

De acordo com Gimonet (1999) o objetivo maior desta proposta educativa era 

unir a educação escolar com os conhecimentos da prática profissional do campo. 

Assim, o ensino e a formação não estavam separados da realidade e do momento 

vivido pelos jovens agricultores. Ainda de acordo com o autor, a pedagogia praticada 

baseia-se na Alternância, o que significa a “Alternância de tempo e de local de 

formação, ou seja, de períodos em situação sócio profissional e em situação escolar” 

(GIMONET, 1999, p. 41). Significa, ainda, sobretudo, “[...] uma outra maneira de 

aprender, de se formar, associando teoria e prática, ação e reflexão, o empreender e 

o aprender dentro de um mesmo processo” (GIMONET, 1999, p. 44).  Esse processo 

proporciona uma maneira de aprender partindo da vida cotidiana dos jovens e dos 

momentos experienciais, colocando, dessa forma, a experiência antes do conceito. 

A ideia de trabalhar com essa metodologia permite oferecer uma resposta às 

necessidades dos jovens rurais, principalmente para aqueles que pretendem 

permanecer no meio rural e trabalhar em sua propriedade. A possibilidade de 

desenvolver atividades técnicas pelos jovens, aplicando o que é trabalhado na escola, 

se apresenta como uma nova perspectiva de construção de um projeto de vida. Nesse 

sentido, é importante uma organização pedagógica no contexto escolar, para que os 

conteúdos tenham sentido para os jovens e estejam embasados na realidade local. 
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A metodologia, conjuga diferentes experiências formativas distribuídas ao 

longo de tempos e espaços distintos, tendo como finalidade uma formação profissional 

para o jovem rural e a possível sucessão hereditária. Conforme destaca Caldart (2002, 

p.147). “Mais que o direito da população ser educada no lugar onde vive, [a Pedagogia 

da Alternância] defende o direito de uma educação pensada desde o seu lugar e com 

sua participação, vinculada a sua cultura e as necessidades humanas e sociais”. 

A Figura 3 a seguir, demonstra os momentos sucessivos da Pedagogia da 

Alternância, onde é apresentado o itinerário do processo de ensino aprendizagem. 

Nota-se que o jovem observa questões relacionadas à propriedade, tem a 

possibilidade de refletir e trocar conhecimentos na CFR, para posteriormente 

transformar sua própria realidade. 

 

Figura 3 – Momentos sucessivos da Pedagogia da Alternância 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2021) a partir de Lorenzini (2016). 

 

A Pedagogia da Alternância procura relacionar o processo de educação com 

seu público-alvo, conciliando o trabalho na propriedade rural, da família, com a 

educação, valorizando o conhecimento do jovem numa interação entre a escola-

família-comunidade, utilizando a interdisciplinaridade e os Temas Geradores no 

processo de ensino-aprendizagem. Respeitando, dessa forma, a história do 

educando, da família e da comunidade onde está inserido. 

Para Pessotti (1975, p. 37), “a alternância consiste em repartir o tempo de 

formação do jovem em períodos de vivência na escola e na família. Esse ritmo 

alternado rege toda a estrutura da escola e busca a conciliação entre a escola e a 

vida. Não permitindo ao jovem desligar-se de sua família e, por conseguinte, do meio 

rural”. 
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De acordo com Maciel e Vargas (2018) ao analisar a pedagogia da alternância 

nas Casas Familiares de Santa Catarina e suas aproximações com o Método Paulo 

Freire, observam que, o método sugerido por Freire, baseado nos princípios de 

emancipação e libertação dos indivíduos através do diálogo, pode ser um instrumento 

de apoio aos educadores e demais envolvidos com a prática educativa na Educação 

do Campo, principalmente das Casas Familiares Rurais. Entende-se que a prática 

educacional trabalhada nessas instituições pode aproximar-se da proposta 

educacional de Freire e da proposta da Pedagogia da Alternância com os seguintes 

pressupostos: práticas educacionais libertadoras, conscientizadoras, emancipadoras 

e críticas, partindo da realidade do educando. 

A formação dos jovens através da Pedagogia da Alternância permite a 

valorização do indivíduo, da cultura, da família e a formação integral, já que os jovens 

vislumbram desenvolver uma atividade já realizada pelos seus antecessores. O 

Quadro 2, na sequência, descreve a rotina durante os estudos em uma CFR, com 

base na pedagogia da alternância. 

 

Quadro 2 – Rotina dos jovens na Casa Familiar Rural* 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã 

Recepção dos 
estudantes 

 
(Atendimento 

Personalizado) 

Aulas de 
disciplinas 
teóricas e 
práticas** 

Aulas de 
disciplinas 
teóricas e 
práticas** 

Aulas de disciplinas 
teóricas e práticas** 

 
Preparação para dia 
de campo/visita de 

estudos 

Aulas de 
disciplinas 
teóricas e 
práticas** 

Tarde 
Colocação em 

comum 

Aulas de 
disciplinas 
teóricas e 
práticas** 

Aulas de 
disciplinas 
teóricas e 
práticas** 

Dia de Campo/Visita 
de estudos*** 

Preenchimento 
do Caderno da 

Alternância; 
Plano de 
estudos; 

Avaliação da 
semana. 

Noite Curso 
Palestra 

(Intervenção 
externa) 

Colocação em 
comum da 

visita de estudo 
e relatório 

Recreação  

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) a partir da rotina da Casa Familiar Rural de Seara (2021). 

* A rotina pode variar nas diferentes CFR´s. Irá depender da Escola em que a CFR é vinculada. 

** Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências da natureza e suas 

tecnologias, e Ciências humanas e sociais aplicadas 

*** O dia de campo/visita de estudos pode ocorrer durante os dois períodos diurnos nas quintas-feiras 

 

As atividades devem estar pautadas no desenvolvimento sustentável e em 

técnicas de produção que busquem a preservação do meio ambiente e dos recursos 
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naturais, permitindo a produção de alimentos de qualidade e pautados na soberania 

e segurança alimentar. O jovem deve ser o sujeito da sua formação, por isso a 

participação nas atividades teóricas e práticas é de extrema importância. 

Para a definição dos conteúdos/currículo deve ser priorizada a realidade local, 

com instrumentos pedagógicos adaptados e construção participativa entre os 

profissionais envolvidos e os estudantes. A ideia é propiciar um ambiente teórico e 

prático favorável à aprendizagem. 

De acordo com a Política de Educação do Campo da Secretaria de Estado de 

Educação de Santa Catarina (2018), deve ocorrer a construção e organização coletiva 

do Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas do campo, com a participação da 

comunidade escolar, e, considerando os três princípios orientadores: autonomia, 

especificidade e construção coletiva. Por isso, observa-se que o currículo das escolas 

do campo deve contemplar a realidade do campo, suas múltiplas configurações 

históricas, culturais, espaciais e ambientais5 (SANTA CATARINA, 2018). 

A construção do conhecimento deve acontecer através de um ciclo, conforme 

descrito na Figura 4, a seguir. Observa-se que o jovem sai de sua realidade e recebe 

atendimento personalizado na CFR, na sequência tem a socialização das realidades 

com professores/monitores e estudantes. Participa durante a semana no meio 

socioeducacional de cursos/aulas e visitas de estudo. Volta para sua propriedade e 

pode contribuir com a família através das suas experiências, no meio 

socioprofissional. O ciclo se inicia novamente, quando o jovem retorna para a escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 No ano de 2018 os PPP’s das Casas Familiares Rurais de Santa Catarina foram reformulados.  
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Figura 4 – Ciclo de construção de conhecimentos na Pedagogia da Alternância 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2021) a partir de Lorenzini (2016). 

 

Através da Pedagogia da Alternância, a educação profissional, priorizada nas 

CFR´s traz oportunidades de emprego para os jovens rurais, promovendo o 

desenvolvimento e a inclusão social e formando indivíduos com formação profissional 

e tecnológica. 
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5 PLANO DE FORMAÇÃO 

 

O plano de formação é o momento de organização dos temas geradores que 

serão trabalhados durante o Ensino Médio Integrado a Educação Profissional (EMIEP) 

nas CFR´s. Em cada ano de formação do ensino médio técnico (1º, 2º e 3º ano) é 

trabalhado um tema central, e os temas geradores de cada semana de alternância 

são relacionados ao tema central.  

Cada CFR, com sua equipe pedagógica e técnica, organiza na primeira semana 

de planejamento de cada ano letivo – destinada à formação pedagógica e organização 

das atividades da instituição – a formulação ou reformulação dos temas geradores. 

A Figura 5, na sequência, sistematiza o processo de construção do plano de 

formação para os jovens da CFR. O plano deve estar de acordo com a realidade 

socioprofissional dos jovens e com temáticas relacionadas aos aspectos produtivos e 

econômicos regionais. 

 

Figura 5 – A alternância: o plano de formação, o tema e o estudo do meio socioprofissional 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2021) a partir de Lorenzini (2016). 

 

As CFR’s acolhem jovens do gênero masculino e feminino, em regime de 

internato, que não é obrigatório. Caso os pais ou responsáveis desejarem, os jovens 

podem ir e voltar todos os dias da instituição, sob responsabilidade de transporte pelos 

responsáveis. Os jovens são qualificados para trabalhar em atividades de agricultura, 

pesca, atividades agropecuárias e zootecnia. 
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Geralmente são ofertadas cerca 25 vagas anuais para o ingresso no primeiro 

ano do ensino médio na instituição6.  Como algumas das instituições apresentam uma 

estrutura física limitada, com apenas duas salas de aula, os jovens do primeiro ano 

vão para a instituição em uma semana, e os do segundo e terceiro ano vão juntos na 

mesma semana de alternância para a escola. A escolha deve-se ao fato de que as 

turmas de primeiro ano geralmente são maiores, pois alguns jovens desistem ao final 

do primeiro ano por não se adaptarem à rotina da escola.  

No início da constituição das CFR’s em Santa Catarina, cada turma (1º, 2º e 3º 

ano) permanecia na escola em uma semana diferente, porém, com isso, os jovens 

acabavam ficando duas semanas no meio socioprofissional (propriedade rural). Por 

questões de melhoria do processo de ensino-aprendizagem, e para os jovens não 

ficarem por um período muito longo longe da escola, ocorreu essa mudança para 

alternância de uma semana na propriedade e uma semana na escola.  

Para Ferreira et al. (2019) um dos diferenciais da CFR é a permanência dos 

estudantes em regime de internato, que permite a eles outras possibilidades de 

convivência. É neste momento de convivência e experiências que ocorre a construção 

coletiva, já que o jovem está em contato com uma pluralidade de referenciais. Cada 

estudante traz consigo as regras e o conjunto de códigos da sua família, que podem 

ou não comungar com os de seus colegas. Os professores também carregam suas 

referências e códigos sociais, o que irá oferecer aos jovens um mosaico de exemplos 

que extrapolam a sua individualidade. Este momento representa conflito, ganhos, 

perdas e possibilidade de mudança social. O estudante se modifica a partir do diálogo 

constante entre os atores envolvidos no processo de aprendizagem juntamente com 

o diálogo das experiências da família/monitor/comunidade/escola.  

Entende-se que o objetivo do plano de formação é organizar e planificar os 

temas que serão trabalhados durante cada ano letivo. Além disso, propõe um novo 

tema gerador a cada alternância, de acordo com as necessidades das famílias. 

Sugere-se que os temas estejam centrados nos seguintes eixos: 

1) A família e a propriedade – na fase inicial de formação;  

2) Os meios e fatores de produção – no decorrer do processo formativo;  

3) Novas alternativas de produção – no decorrer do processo formativo; e  

                                                           
6 Depende da estrutura da instituição. Conforme disponibilidade de infraestrutura e profissionais, 

podem ser ofertadas mais vagas. 
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4) O Projeto Profissional de Vida do Jovem (PPVJ) – na fase final de formação. 

 

Cada instituição tem liberdade para organizar os temas centrais (eixos) de 

ensino durante os três anos de formação. A critério de exemplo, a CFR Ludovico de 

Marco, de Seara-SC – Curso Técnico em Agricultura, apresenta os seguintes temas 

centrais: 1) Primeiro ano: Tema gerador central: Água e solos (Apêndice A); 2) 

Segundo ano: Tema gerador central: Vegetais e animais de pequeno porte (Apêndice 

B); e 3) Terceiro ano: Tema gerador central: Animais de grande porte (Apêndice C). 

No primeiro ano, o enfoque inicial é a família e a propriedade, para que os 

jovens possam compreender melhor questões relacionadas à organização da 

propriedade, cooperativismo, associativismo, valores, comunidade e sociedade. Na 

sequência, a abordagem é a respeito da água e solos, temas centrais para o 

entendimento da sequência dos conteúdos. 

No segundo ano, inicia-se com questões relacionadas ao manejo de solos e 

pastagens, formulação de ração e noções sobre mercados agrícolas. Na sequência a 

abordagem dos conteúdos entra na fruticultura – poda e enxertia, horticultura e 

algumas criações, tais como: apicultura, ovinocultura, cunicultura, suinocultura, 

piscicultura e por fim, Agroecologia. 

Já no terceiro ano a temática central são os animais de grande porte. Os jovens 

estudam bovinocultura leiteira, bovinocultura de corte, raças de bovinos, criação de 

bezerras, alimentação, sanidade, genética e melhoramento genético, manejo 

reprodutivo, construções rurais e índices zootécnicos.  

Pode-se observar nos apêndices A, B e C, que os conteúdos são organizados 

em torno de vinte alternâncias, com temas que são trabalhados uma semana no meio 

socioeducacional (escola) e uma semana no meio socioprofissional (propriedade 

rural). Algumas temáticas, pela complexidade, são trabalhadas em duas semanas. No 

primeiro e segundo ano, na última semana do ano letivo, ocorre a apresentação dos 

relatórios de estágio. No terceiro ano, ocorre a apresentação dos Projetos de vida e 

relatórios de estágio. 

Além disso, no terceiro ano é dado um enfoque prioritário ao projeto de vida 

dos estudantes (descrito no item 6.12). O projeto conta com o auxílio de todos os 

profissionais da CFR’s, e o professor/monitor responsável pelos projetos é o mesmo 

responsável pela disciplina de atividades agropecuárias. 
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6 AS FERRAMENTAS DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA 

 

Para o bom funcionamento das Casas Familiares Rurais, utilizando como 

método de ensino a Pedagogia da Alternância, que integra o meio socioeducacional 

e o meio socioprofissional, são estabelecidas algumas ferramentas, que servem para 

a organização, planejamento, execução, avaliação e acompanhamento do processo 

formativo e educacional dos alunos e da equipe técnica. 

Com relação às ferramentas, Begnami (2003, p. 57) observa que “os 

instrumentos pedagógicos da alternância surgiram para ajudar os alunos a darem 

forma e sentido às suas experiências e permitir a articulação entre o meio sócio 

familiar do jovem e a escola”. 

As ferramentas da pedagogia da alternância utilizadas nas CFR´s de Santa 

Catarina, são:  

1) Atendimento personalizado ou contato individual;  

2) Plano de estudos;  

3) Colocação em Comum;  

4) Caderno da alternância;  

5) Visita de estudos e Dia de Campo;  

6) Intervenção externa;  

7) Atividades da rotina diária;  

8) Visitas às famílias;  

9) Sistema avaliativo;  

10) Plano de formação das famílias;  

11) Estágio supervisionado; e  

12) Projeto Profissional de Vida de Jovem (PPVJ). 

 

Na sequência, cada uma das ferramentas será analisada individualmente, 

objetivando apresentar sua forma de aplicação, objetivos e os responsáveis por sua 

organização e execução. 
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6.1 ATENDIMENTO PERSONALIZADO OU CONTATO INDIVIDUAL 

 

É o momento em que o jovem tem o primeiro contato na semana com os 

monitores e apresenta um relato das atividades realizadas no meio socioprofissional. 

O atendimento personalizado ou contato individual é o primeiro contato do 

jovem com o monitor para: verificar a qualidade do trabalho, ortografia, expressão, 

elaboração das frases; ressaltar a importância das informações; avaliar a 

compreensão do texto pelo jovem; corrigir e melhorar a apresentação do texto; 

valorizar as opiniões e ideias apresentadas; e preparação do jovem para a 

apresentação do seu plano de estudo. 

No atendimento personalizado o jovem pode tirar dúvidas de maneira individual 

com o professor/monitor, seja a respeito de questões técnicas, econômicas ou sociais. 

Esse contato permite o estabelecimento da relação de confiança entre os 

profissionais da instituição e os estudantes. Permite que o estudante tenha um contato 

particular com os monitores ou orientador de curso e coordenação, podendo relatar 

suas dúvidas, dificuldades de aprendizagem, de relacionamento e adaptação, além 

da possibilidade de expressar suas angústias, anseios e projetos ou sugestões para 

o bom andamento da instituição.  

 

6.2 PLANO DE ESTUDOS 

 

O plano de estudos é relacionado às atividades que serão desenvolvidas no 

meio socioeducacional (escola) e no meio socioprofissional (propriedade rural). Os 

questionamentos para o plano de estudos, que o jovem leva para casa, são 

construídos de maneira coletiva, todas as sextas-feiras, antes do estudante ir para 

casa. Nesse momento, os próprios jovens podem sugerir questionamentos a serem 

respondidos. 

O plano de estudo constitui o principal instrumento metodológico das CFR´s. 

com uma abordagem baseada no método de pesquisa participativa, possibilitando 

analisar os vários aspectos da realidade do estudante e promover uma relação 

autêntica entre a vida e a escola. Através do plano de estudo, as potencialidades da 

alternância se viabilizam, tornando-se um ato concreto de fonte de reflexão. O plano 

de estudo é o canal de entrada da cultura popular para a escola e é o responsável por 
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levar para a vida cotidiana as reflexões, as questões e as conclusões (FERREIRA, et 

al., 2019). 

Os professores dos diferentes eixos do conhecimento – Linguagens e suas 

tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências da natureza e suas tecnologias, 

e Ciências humanas e sociais aplicadas7 – também auxiliam na construção do plano 

de estudos, de maneira interdisciplinar. Os que estão presentes no dia da elaboração 

do plano de estudos na instituição auxiliam no momento e aqueles que não estão 

presentes elaboram algumas questões para os jovens. Além disso, durante o 

planejamento das atividades pelos professores/monitores e equipe técnica, também 

são descritas possíveis atividades para o plano de estudos. 

Dentro dessa perspectiva, Nascimento (2005) observa que: 

 

O Plano de Estudo busca concretizar a tão esperada sistematização entre 
teoria e prática a partir da realidade do educando/a. Por meio do Plano de 
Estudo ocorre o processo dialógico e comunicativo entre a escola (Centro de 
Formação) com a família. A mediação deste processo dialógico é realizada 
pelos educandos/as. O processo de elaboração do Plano de Estudo acontece 
a partir dos dados objetivos da realidade presente e concreta dos 
educandos/as levando-se em conta fatores como: cultura, produção, história, 
demografia, economia local, poder local, religião, alternativas de renda, 
mercado etc. Estes fatores como dados objetivos da realidade levam o 
educando/a a um processo de reflexão de sua própria localidade. 
(NASCIMENTO, 2005, p. 67-68). 

 

O momento do planejamento é essencial para o corpo docente, já que as 

atividades podem ser visualizadas para as próximas semanas, organizando e 

planejando as atividades de maneira clara e coletiva entre os profissionais. O 

planejamento deveria ser feito semanalmente, para realização de ajustes, caso 

necessário, porém, ocorrem algumas dificuldades pelo fato dos professores 

trabalharem em outras instituições de ensino. Por isso, o planejamento é realizado 

quinzenalmente, em um dia da semana em que todos os professores encontram-se 

na instituição.  

São elencadas algumas perguntas sobre a próxima alternância, para que o 

jovem possa questionar os familiares sobre como determinada atividade é 

desenvolvida na propriedade da família, como os antepassados produziam, ou ainda, 

                                                           
7 A sugestão de matriz curricular descrita pela Secretaria de Educação de SC (SED/SC) do Ensino 

Médio Integrado a Educação Profissional (EMIEP) está descrita no Apêndice D. 
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buscar na internet, quando necessário. Além disso, são levadas tarefas de casa, sobre 

a alternância que foi estudada durante a semana na CFR. 

O plano de estudos é trabalhado de maneira participativa na colocação em 

comum, ao retornarem para a escola na segunda-feira. 

 

6.3 COLOCAÇÃO EM COMUM 

 

A colocação em Comum é o momento em que os jovens conversam sobre as 

atividades realizadas na propriedade, durante a semana em alternância no meio 

socioprofissional. Essa conversa ocorre na segunda-feira à tarde, após o atendimento 

personalizado (manhã), onde já puderam tirar as dúvidas de maneira individual, como 

descrito no item anterior 6.1. 

A Colocação em Comum consiste em:  

1) Apresentar os dados;  

2) Registrar no quadro;  

3) Analisar e organizar os dados; e  

4) Elaborar o texto da realidade.  

 

Com isso, o principal objetivo é fazer a ligação entre o Caderno da Alternância 

– item 6.4 (meio socioprofissional) e a troca de novos conhecimentos na instituição 

(meio socioeducacional). 

É um momento de socialização, troca de experiências, comparação, 

questionamentos e reflexão. Possibilita a obtenção de respostas aos problemas 

levantados pelos jovens. 

É nessa oportunidade também que todas as atividades da alternância, como 

por exemplo a visita de estudos e o planejamento semanal das disciplinas, serão 

orientadas. O monitor pode perceber as diferenças entre os planos de estudo dos 

jovens, analisar os fatos e chegar a uma conclusão sobre a realidade do grupo, que 

servirá de ponto de partida para o trabalho durante a alternância.  

O jovem descreve todas as atividades realizadas em casa, a partir da temática 

trabalhada na alternância anterior e responde as questões da alternância em 

andamento. No início de cada ano letivo, cada estudante ganha da CFR um caderno 
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da alternância, encadernado, de uso individual e com espaço para preencher as 

atividades durante todo o ano letivo (Apêndice E). 

O estudante traz anotado no caderno tudo que foi feito em casa e conta para 

os colegas, sentados em círculo, para que todos possam ter visão de todos nesse 

momento. Cada estudante tem a sua vez de falar, e, quando necessário, os colegas 

contribuem, por exemplo, contando como determinada atividade prática é realizada 

em sua propriedade. 

Esse momento permite que o jovem interaja com os colegas e professores a 

respeito da dinâmica familiar e produtiva nas propriedades rurais. É durante a 

colocação em comum que também é preenchido o plano de estudos (respostas dos 

questionamentos levados para casa), de preferência com a presença de todos os 

professores da instituição. 

As respostas das questões do plano de estudos são escritas no quadro, a partir 

da contribuição coletiva. A cada semana, um estudante é o responsável por 

transcrever as respostas completas em algumas folhas de ofício, para que sejam 

fixadas no mural da escola e todos possam tirar dúvidas, caso necessário. 

No momento da colocação em comum, é importante democratizar o uso da 

palavra, incentivando cada jovem a falar e na sequência, orientar a síntese das 

conclusões. O jovem deve ser estimulado à discussão de ideias, troca de 

conhecimentos e motivado para realização de comparações entre diferentes casos 

relacionados aos sistemas produtivos. 

Também, deve ser elaborado um texto após reunir as respostas da pesquisa 

familiar, realizada no meio socioprofissional, objetivando a troca de conhecimento 

empírico entre os estudantes, para associá-lo ao conteúdo trabalhado no decorrer da 

semana com o conhecimento técnico. Geralmente a professora responsável pelo eixo 

Códigos e Linguagens auxilia neste momento.  

Deve-se levantar questionamentos e buscar a solução com respostas dos 

próprios jovens. Por isso, o texto definitivo deve valorizar as observações dos jovens, 

pois é esse o conteúdo essencial da colocação em comum. A redação completa deve 

ser realizada com o apoio dos monitores, de uma maneira progressiva, com qualidade 

na construção das frases e na forma de apresentação. 

Deve-se observar que, metodologicamente, a atividade pode ser conduzida de 

duas formas. A primeira sugere uma apresentação da temática pelo monitor, trabalho 
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individual a partir das questões do plano de estudos, na sequência discutir em 

pequenos grupos, realizar a colocação em comum por um representante de cada 

grupo e, por fim, redigir o texto. Essa abordagem é mais utilizada quando os jovens 

ainda estão receosos em participar. O monitor deve ensinar os jovens a trabalhar em 

pequenos grupos com seriedade e observar o andamento do trabalho em cada um 

dos grupos, observando inclusive o aprofundamento das temáticas. 

A segunda metodologia propõe o trabalho coletivo desde o início, onde cada 

jovem tem sua vez de falar e tudo é discutido com o grande grupo. Também, ao final 

é redigido o texto. Geralmente é essa metodologia que mais se utiliza nas CFR’s. 

 

6.4 CADERNO DA ALTERNÂNCIA 

 

O caderno da alternância é uma das principais ferramentas da Pedagogia da 

Alternância, pois permite que o jovem realize as atividades do caderno nos dois meios 

– socioeducacional e socioprofissional. 

Nesse caderno (Apêndice E), o jovem relata o conhecimento adquirido durante 

a alternância, registrando tudo que foi trabalhado na escola e na propriedade. Pode-

se dizer que é o registro de sua qualificação através da Pedagogia da Alternância. 

O caderno também possibilita a troca de informações entre as famílias e os 

monitores, relatando as atividades desenvolvidas pelos jovens. O objetivo do caderno 

é também o planejamento de ações durante as semanas na propriedade. 

O jovem leva para casa questões para serem respondidas com auxílio dos pais, 

vizinhos ou pesquisas na internet. As atividades são relacionadas à próxima 

alternância, ou seja, à temática que será estudada da próxima vez que o jovem vier 

para escola. 

Além disso, o estudante leva atividades para fazer em casa a respeito do que 

foi trabalhado durante a semana na escola. Observa-se que o jovem tem atividades 

da semana anterior, quando estava na escola e para a próxima alternância, que estará 

na propriedade.  

Em alguns momentos, o professor das disciplinas técnicas solicita que os 

jovens apliquem algumas atividades trabalhadas na escola nas aulas teóricas e 

práticas, e levem os resultados para a próxima alternância. Também, o contato com 

os pais através do caderno é bem frequente, seja para auxílio nas atividades que vão 
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para casa, seja para convite para reuniões ou para solicitar que os pais se dirijam até 

a escola. 

O caderno permite um acompanhamento contínuo da evolução dos jovens. 

Percebe-se que no início os estudantes escrevem pouco, não sabem bem como se 

expressar. Em alguns meses após o início do ano letivo, já começam a detalhar mais 

as atividades e se interessar em explicar o que foi feito na propriedade, principalmente 

quando há participação dos pais. 

A entrega do caderno para os professores/monitores ocorre na segunda-feira, 

após a colocação em comum. Ainda na colocação em comum, o jovem utiliza o 

caderno para auxiliar no relato a respeito dos resultados/atividades na propriedade. 

Na sequência, o professor recolhe os cadernos para correção. Na sexta-feira devolve 

os cadernos preenchidos e assinados, geralmente pela orientadora do curso. Além da 

correção das atividades, a orientadora tem um espaço para escrever sobre o 

comportamento do jovem na escola e mandar recados para casa. 

Esse tipo de ferramenta, de acordo com Ferreira (2011), permite que o jovem 

possa registrar tudo que acontece durante o caminhar trilhado nos três anos de ensino 

profissional, incluindo questões sociais, de trabalho e da família. A organização dos 

registros pode se dar na forma de relatório, histórias, esquemas, croquis e fotografias.  

O caderno sempre deve voltar para a escola com a assinatura dos pais. Os 

pais/responsáveis também tem um local para se comunicar com a escola através do 

caderno. É importante também acompanhar a evolução dos jovens durante os três 

anos na instituição de ensino. Geralmente os cadernos dos três anos são guardados, 

e devolvidos aos jovens ao final do terceiro ano. 

 

6.5 VISITA DE ESTUDOS E DIA DE CAMPO 

 

A visita de estudos ou dia de campo ocorrem geralmente na quinta-feira no 

período vespertino, ou durante os dois períodos – matutino e vespertino, quando há 

necessidade. Na quinta-feira pela manhã, ou na noite anterior, os jovens são 

preparados para a visita, com questionamentos e contextualização do local que será 

visitado ou da atividade que será desenvolvida. 

Considera-se visita de estudos quando o jovem vai observar determinada 

atividade ou sistema produtivo, como por exemplo nas estações experimentais da 
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Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri), nas unidades da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Agroindústrias ou em 

propriedades consideradas referência na região (Apêndice F). 

Nas visitas de estudo, o jovem leva questionamentos para tirar dúvidas com os 

profissionais ou proprietários das instituições/propriedades rurais, propiciando a troca 

de conhecimentos. O professor/monitor das disciplinas técnicas sempre acompanha 

os jovens para o bom funcionamento da atividade, além de outros profissionais da 

CFR que estiverem interessados em participar. 

Os objetivos da visita de estudos estão centrados nos seguintes pontos:  

1) Confrontar a experiência pessoal dos jovens com outras experiências;  

2) Oportunizar ao jovem se expressar;  

3) Estabelecer pontos de comparação;  

4) Ampliar os conhecimentos; e  

5) Desenvolver o senso de observação – raciocínio, análise e responsabilidade. 

 

A visita deve ser agendada previamente e são levantados dados técnicos 

durante a atividade. A ideia é que o jovem siga os seguintes pressupostos: observar, 

se interessar, escutar as explicações, fazer perguntas, anotar, e evitar críticas sempre 

que possível. As críticas podem ser realizadas no retorno à instituição.  

Após a visita, já na CFR, são colocadas em comum as descobertas, discutindo 

e trocando as impressões observadas. O professor/monitor deve instigar o jovem a 

analisar os pontos positivos, agrupar ideias, comparar com a realidade local, ver o 

ponto de vista do professor/monitor e descrever um relatório da visita no Caderno da 

realidade8, onde também pode ser incluído o texto elaborado na colocação em 

comum. 

Já nos dias de campo, os jovens participam das atividades da propriedade, 

auxiliando os agricultores nas atividades produtivas, sempre com o acompanhamento 

do professor das disciplinas técnicas e do agricultor que está oferecendo a 

propriedade para o estudo (Apêndice G). Muitas vezes, os dias de campo são 

realizados nas propriedades de estudantes e ex-estudantes, como por exemplo, para 

                                                           
8 O caderno da realidade é um local para escrita dos textos elaborados nos dias de campo e visitas de 

estudos, e também o texto elaborado durante a colocação em comum. É uma ferramenta que nem 
sempre utilizada nas CFR´s, já que, muitas vezes, o estudante utiliza o próprio caderno das atividades 
técnicas para elaboração dos relatórios. 
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poda de árvores frutíferas, construção de fontes, implantação de pastagem, dentre 

outras atividades. 

Tanto as visitas de estudo como os dias de campo oportunizam conhecer, 

compreender, agir e transformar. A experiência com essas atividades práticas permite 

o aprimoramento dos conhecimentos dos jovens na CFR, possíveis melhorias na 

família e na comunidade, aplicação dos conhecimentos adquiridos na propriedade, 

auxiliar na escolha do projeto de vida e obter senso crítico para verificar a viabilidade 

das novas técnicas estudadas. 

Nascimento (2005) define ambas as atividades – dia de campo e visita de 

estudos – como instrumentos para motivação dos educandos, para conhecer, 

confrontar e comparar as experiências vividas. Sempre que possível, devem ser 

organizadas a partir das temáticas de estudo pré-definidas no plano de estudos. 

O monitor deve ser o instrutor das descobertas e analisar a realidade do jovem 

para pensar sobre a implantação de determinadas atividades ou técnicas na 

propriedade. É importante também sempre contar com o envolvimento da família nas 

novas atividades e descobertas do jovem.  

 

6.6 INTERVENÇÃO EXTERNA 

 

A intervenção externa é o momento de participação de pessoas de fora da 

comunidade da CFR. Ocorre a partir de contatos prévios com profissionais formais ou 

informais da comunidade, que tenham conhecimento da temática trabalhada na 

semana. 

As intervenções geralmente ocorrem no período noturno, para não 

comprometer o andamento das atividades na CFR, porém, caso necessário, podem 

acontecer em alguma das disciplinas ou até no momento da Colocação em Comum. 

A intervenção permite que profissionais ligados à agropecuária, agronomia, 

medicina veterinária e zootecnia, além de outros profissionais ligados à questões de 

saúde, meio ambiente, sucessão familiar e outras temáticas, possam contribuir no 

processo formativo do estudante. Por exemplo, se no momento estão trabalhando a 

temática da bovinocultura leiteira, é chamado um agricultor familiar de referência da 

região, ou algum profissional da Extensão Rural ou de Cooperativas, que trabalham 

com isso. Esses momentos permitem ao jovem o conhecimento de questões técnicas 
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e práticas de profissionais da área de atuação, questões de relevância para sua 

formação humana, vocacional ou de temas emergentes no período exigido, tais como 

campanhas de saúde e conscientização sobre temas de relevância social.  

Os estudantes, além de ouvirem a fala/palestra dos profissionais, têm um 

momento de interação, onde podem sanar suas dúvidas, fazer perguntas e até relatar 

as práticas que realizam em suas propriedades, no caso de contribuição de um técnico 

agrícola, médico veterinário ou zootecnista. Essa ferramenta permite ao jovem uma 

maior compreensão do mundo, com possibilidade de aprendizagem de novas técnicas 

e ainda, de interação social. 

As informações externas enriquecem o desenvolvimento da alternância, 

possibilitando o conhecimento de novas experiências pelo jovem. Por isso, devem ser 

conduzidas pelo professor/monitor de forma participativa, dialógica e democrática. 

 

6.7 ATIVIDADES DA ROTINA DIÁRIA 

 

As Atividades da Rotina Diária estão relacionadas a todos os trabalhos 

desenvolvidos pelos jovens para manter o bom funcionamento das CFR´s. Como já 

mencionado anteriormente, apesar da instituição contar com uma Governanta – 

profissional que faz a alimentação, limpeza e cuidado dos jovens que estão no regime 

de internato – a manutenção da instituição apenas com uma profissional, pode ficar 

comprometida. 

Por isso, os jovens auxiliam em atividades, como por exemplo: manter a 

organização dos quartos, limpeza da cozinha, banheiros, corredores, organização e 

limpeza das salas de aula, auxiliar no preparo dos alimentos, organização da cozinha 

e preparo da mesa antes e após as refeições, cuidados com os canteiros e horta da 

CFR, além de outras atividades práticas relacionadas à produção agropecuária e a 

convivência na instituição em seu tempo de permanência no meio socioeducacional 

(escola). 

Além de auxiliar a governanta nas atividades e manter a CFR em ordem, essa 

ferramenta permite o aprendizado dos jovens de funções e tarefas que fazem parte 

do cotidiano das famílias em qualquer propriedade rural.  

Também contribui para o aprendizado e execução de tarefas que 

costumeiramente e historicamente são designadas para as mulheres da família. 
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Quando os estudantes são instigados a aprenderem essas práticas, quando não as 

realizam em suas propriedades, percebem que são atividades essenciais e de grande 

importância para a organização e o bom andamento das atividades familiares.  

Para que todos os alunos possam realizar todas as atividades durante sua 

permanência na CFR, é feito um rodizio nas tarefas. Por isso, em cada semana o 

estudante será encarregado da realização de uma tarefa diferente. O controle é feito 

pelos monitores e coordenação da CFR, além do auxílio da Governanta da Casa.  

Os materiais necessários para a realização e cada atividade são 

disponibilizados pela instituição, o acompanhamento e orientação são feitos pela 

governanta, coordenação e monitores.  

O envolvimento dos jovens nas referidas atividades acaba criando senso de 

responsabilidade, de pertencimento e de corresponsabilidade pelos cuidados de 

manutenção da instituição. Inclusive os pais, em visitas à CFR, agradecem por ser 

dado esse tipo de tarefas para os jovens, que começam a se interessar pela rotina em 

casa também. 

 

6.8 VISITAS ÀS FAMÍLIAS 

 

As visitas às famílias ocorrem durante todo o ano. Além das famílias dos jovens 

que estão na instituição, são visitadas também as famílias dos ex-alunos. 

O contato com os pais e responsáveis pelos estudantes é muito próximo, 

principalmente pelo fato de que os professores/monitores fazem visitas antes da 

matrícula dos jovens, para conversarem com os pais e explicarem o funcionamento 

da instituição. Então se inicia a relação de confiança entre os profissionais da CFR e 

as famílias dos jovens. 

Essa proximidade e conhecimento da realidade do jovem e da família facilita o 

trabalho dos professores para o direcionamento dos conteúdos, com a inserção de 

temáticas no plano de estudos, e, principalmente, na avaliação das necessidades 

particulares dos jovens. 

Essa ferramenta é de extrema importância, em particular no primeiro ano na 

instituição e nas primeiras alternâncias, onde se trabalha “Família e propriedade”. 

Nesse período, sugere-se o agendamento das visitas nas famílias durante os dias de 
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campo, sempre objetivando fazer uma relação com as atividades relacionadas à 

alternância. 

As visitas às famílias são atividades desenvolvidas pelos professores no meio 

familiar do estudante. Um dos objetivos centrais é criar condições para o 

estabelecimento do diálogo entre professores e pais, proporcionando condições para 

discussão de questões técnico-pedagógicas da escola (FERREIRA et al., 2019). A 

importância da ferramenta pode ser evidenciada na seguinte fala:  

 

As Visitas às Famílias são o instrumento pedagógico onde há a interação 
entre o monitor/a com a família. Com este instrumento, conhece-se a 
realidade dos educandos/as, em todos os aspectos, além de estreitar a 
relação dialógica entre a escola e a família. É um momento onde o monitor/a 
é chamado a tirar as sandálias e deixá-las na estrada, pois o solo em que irá 
entrar é um solo (cultural, social e familiar) sagrado (NASCIMENTO, 2005, p. 
187). 

 

A visita é realizada pelos professores, monitores e técnicos durante todo o 

período que o aluno permanece na CFR. Além dessas visitas, podem acontecer 

durante o ano a realização de atividades práticas com toda a turma em que o jovem 

está matriculado, permitindo um contato mais próximo com os pais e a propriedade. 

Também permite conhecer as atividades que o estudante desenvolve na propriedade, 

possibilitando a troca de experiências, de contatos e apoio técnico da CFR com a 

família do aluno.  

 

6.9 SISTEMA AVALIATIVO 

 

A participação resolve problemas impossíveis de serem resolvidos 

individualmente, gera comprometimento com as soluções adotadas, fortalece o 

processo de decisão e a descentralização de comandos, além de abrir caminhos para 

a realização pessoal e profissional. Por isso, a escola deve ter um papel de 

aproximação do aluno em relação à realidade que lhe cerca, para que esteja 

preparado para o mundo do trabalho e para a vida social.  

Nesse sentido, entende-se que o sistema avaliativo nas CFR’s deve ser 

participativo, dialógico, democrático e integral. Os profissionais que trabalham na 

instituição devem avaliar as atividades desenvolvidas pelo estudante, mas também 

avaliar o desenvolvimento dos jovens nas atividades práticas realizadas na CFR. 
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As decisões também devem ser tomadas em grupo, ouvindo o ponto de vista 

de todos, e considerando novas possibilidades. Sugere-se também, quando possível, 

a elaboração de trabalhos em grupo, permitindo o desenvolvimento do espírito de 

equipe dos jovens. 

Além disso, como se pode observar, os jovens são protagonistas nas CFR’s. 

Por isso, ao final de cada semana é realizada uma avaliação da semana, onde o 

estudante pode descrever como foi a semana na CFR, os pontos positivos e 

negativos. A ideia dessa avaliação é que os profissionais possam identificar possíveis 

falhas no funcionamento das alternâncias. 

Nesse sentido, Colossi e Estevam (2003) observam que esse processo de 

utilização da experiência vivida pelo jovem no processo educativo da CFR, aliado à 

vivência e valorização das tarefas em grupo oportunizam aos jovens momentos de 

reflexão. Ao mesmo tempo, é criado um ambiente de clima educativo favorável, com 

possibilidade de elaboração de novos mecanismos para discussão e aprofundamento 

das temáticas trabalhadas.  

É importante ressaltar que, apesar de se priorizar a avaliação participativa, os 

professores têm autonomia para decidir sobre a avaliação das suas disciplinas. Ou 

seja, também são realizadas provas para testar o conhecimento dos jovens. 

 

6.10 PLANO DE FORMAÇÃO DAS FAMÍLIAS 

 

O Plano de Formação Das Famílias é o momento de trabalho dos monitores da 

CFR com os pais dos jovens. Geralmente são organizados encontros anuais com os 

pais dos estudantes do 1º, 2º e 3º ano.  

Os planos são divididos em três eixos: Administrativo, Pedagógico e 

Agropecuário, conforme demonstrado no Quadro 3, a seguir. 
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Quadro 3 – Temas trabalhados no Plano de Formação das Famílias 

Turmas Administrativo Pedagógico Agropecuário 

1º ano 
Histórico e 

funcionamento da 
CFR 

O papel da família na 
formação dos filhos. 

As fases da vida: 
adolescência e relação entre 

pais e filhos. 

A história da agricultura. 
A agricultura familiar. 

Planejamento das atividades 
agropecuárias ou pesqueiras 

(autoconsumo e 
comercialização) 

2º ano 
A Associação, 

parceiros e 
movimentos sociais. 

O papel do trabalho na 
formação das pessoas. 

O estágio supervisionado na 
CFR. 

A agricultura moderna: relações 
com o meio ambiente – água, 

dejetos, clima etc. 
Que agricultura queremos: 

Agroecológica, tradicional ou 
convencional? 

3º ano 

A participação da 
família na 

administração e 
expansão da CFR. 

O papel da família na 
orientação profissional dos 

jovens. 
O papel da família no Projeto 
Profissional de Vida do Jovem 

(PPVJ). 

Desenvolvimento sustentável e 
solidário no campo. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) a partir de Lorenzini (2016).  

 

A formação das famílias geralmente ocorre no início de cada ano letivo, no 

período noturno, para que os pais possam participar. É uma atividade voluntária para 

os pais/responsáveis. 

 

6.11 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O estágio supervisionado nos cursos técnicos são realizados durante os três 

anos do ensino médio. No primeiro ano, o jovem deve cumprir uma carga horária de 

60 horas. No segundo ano, 120 horas e no terceiro ano 180 horas, totalizando 360 

horas. 

Até o ano de 2015, os estágios eram realizados somente no terceiro ano dos 

cursos técnicos, com a carga horária total dividida durante o ano letivo. Para melhoria 

do processo de ensino aprendizagem, e também por solicitação dos pais e familiares, 

pela falta da figura do jovem nas propriedades e auxílio nas atividades produtivas, o 

estágio foi dividido durante os três anos do ensino médio. 

Observa-se que esse processo permitiu que o jovem pudesse conhecer 

diferentes atividades produtivas, pela possibilidade de realizar três estágios em locais 

distintos. Também, o estudante já vai se habituando ao trabalho em diferentes 

situações e se tornando mais responsável. 
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Os locais de estágio variam bastante e vão desde agropecuárias, centros de 

pesquisa, até propriedades de alunos e ex-alunos. Geralmente no primeiro ano os 

jovens escolhem trabalhar em alguma propriedade, em muitos casos, com atividades 

que já desenvolvem em suas propriedades, para aprimorarem os conhecimentos, e 

ainda, observar as diferenças entre os sistemas produtivos e buscar possíveis 

melhorias para suas propriedades. 

Os professores, tanto das disciplinas técnicas, quanto das disciplinas regulares 

e o orientador de curso e de estágio buscam fazer os contatos com os produtores 

rurais da região, muitas vezes pais de alunos e ex-alunos. A maioria dos produtores 

contatados estão aptos para receber os jovens, e agradecem pelo auxílio e pela 

possibilidade de ensinar aos jovens o processo produtivo de determinada atividade. 

Os estudantes devem preencher uma ficha de frequência todos os dias durante 

o estágio, com as datas e carga horária diária (Apêndice H). Conforme regulamentado 

por lei, o estagiário pode realizar apenas 6 horas diárias de estágio e 30 horas 

semanais. Também, antes do início do estágio, o jovem, o proprietário responsável e 

a orientadora de estágio assinam um termo de compromisso. 

Os relatórios de estágio também são construídos durante os três anos, o que 

permite o aprimoramento e a melhoria da escrita dos relatórios a cada ano.  A ideia é 

que os relatórios detalhem todas as atividades desenvolvidas durante o estágio.  

Com relação à estrutura do relatório, os dados referentes ao cumprimento da 

carga horária, local de estágio e supervisor devem ser descritos na folha de rosto, no 

item “Identificação complementar” (Apêndice I). Na sequência, no desenvolvimento do 

relatório, o jovem faz uma introdução, contextualizando a escolha do local de estágio, 

a descrição do local, as atividades desenvolvidas, resultados encontrados 

considerações finais e sugestões para o local de estágio. O item de sugestões permite 

o desenvolvimento do senso crítico dos estagiários, que em muitos casos percebem 

diversos pontos de melhoria na propriedade, a partir do desenvolvimento 

socioprofissional durante os três anos de estudo nos cursos técnicos das CFR’s. 

Ao final de cada ano, os relatórios são apresentados para uma banca, com os 

profissionais da área, os professores da instituição e os proprietários dos locais de 

estágio. Os estudantes recebem uma nota correspondente à disciplina de Estágio 

Supervisionado, que é obrigatória. 
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6.12 PROJETO PROFISSIONAL DE VIDA DE JOVEM (PPVJ) 

 

De acordo com a proposta trabalhada nos cursos de formação de professores, 

o Projeto Profissional de Vida de Jovem (PPVJ) prevê uma abordagem pedagógica, 

política, econômica e estratégica para a construção da atividade que será 

empreendida pelo jovem. 

De acordo com Santos e Pereira (2005), o PPVJ é o resultado de uma análise 

minuciosa do histórico familiar dos jovens, além da infraestrutura e planejamento das 

propriedades. Para a construção, são analisadas as condições ambientais e climáticas 

regionais, possibilidade de acesso à políticas públicas, realidade do mercado local, 

fatores culturais, entre outros. Tudo isso, aliado à aptidão do jovem, motivação e 

planejamento, objetivando a construção de uma proposta de inserção profissional. 

Um dos pontos importantes para a construção do projeto é a análise econômica 

e de mercado, centrando nas oportunidades regionais que o jovem pode obter a partir 

da construção de um projeto de vida em sua comunidade/localidade. São realizados 

estudos de viabilidade e comercialização de produtos, necessidade de mão de obra, 

impactos sociais, econômicos, ambientais e ainda, legislação específica para cada 

área. 

A estrutura do projeto de vida é semelhante a um projeto de pesquisa, com 

Introdução, justificativa, objetivos, metodologia, resultados e discussão, 

considerações finais, cronograma de execução e referências (Apêndice J). As ações 

devem ser especificadas com datas, de preferência no decorrer do ano letivo do 

terceiro ano, para que os professores e técnicos possam acompanhar o andamento 

do projeto de uma maneira mais detalhada. Também, são organizadas pelos 

professores as datas de entregas prévias do projeto, onde em cada entrega mais uma 

etapa deve estar completa para ser corrigida. 

Inicialmente, os jovens apresentam a realidade pessoal do meio 

socioprofissional. É importante reforçar aqui que os profissionais da CFR já têm 

contato direto com as famílias desde o momento da matrícula até a etapa do projeto 

de vida, inclusive com acompanhamento da implantação e avaliação do projeto e 

auxílio posterior. 

A ideia é de propor, também, a discussão da realidade com as famílias, que 

irão buscar alternativas para inserir o jovem no mercado de trabalho, ou manter a 
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atividade produtiva já desenvolvida. Esse momento de aproximação entre pais, filhos, 

professores e equipe técnica permite o levantamento de problemas e a busca de 

soluções viáveis para os empreendimentos familiares.  

Durante o segundo e terceiro ano, em algumas CFR’s, conforme demanda, 

ocorre um curso do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) denominado 

Programa Empreendedor Rural (PER). Esse Programa acaba auxiliando os jovens na 

elaboração dos projetos de vida, já que prevê etapas de análise financeira, 

administração rural e implantação de projetos. 

O projeto de vida está no conteúdo curricular do terceiro ano do ensino médio, 

porém, muitos jovens já começam a desenvolver suas ideias ainda no segundo ano. 

Em alguns casos, os estudantes conseguem o financiamento de um projeto de 

implantação de alguma atividade em sua propriedade, seja através de verbas 

governamentais (Estado e municípios), seja através de políticas públicas do governo 

federal, como o Pronaf Jovem9. 

Os profissionais da CFR se envolvem no projeto de vida dos jovens, já que, 

durante as disciplinas, pode ocorrer o levantamento de dados sobre as temáticas de 

estudo, como por exemplo: características históricas e geográficas, no eixo de 

ciências humanas e sociais aplicadas; escrita formal de projetos, no eixo de 

linguagens e suas tecnologias, dados socioeconômicos regionais, no eixo de ciências 

da natureza e suas tecnologias, dentre outros. 

O monitor deve auxiliar na comprovação da viabilidade técnica dos projetos, 

além de colaborar na escolha da melhor atividade produtiva. A ideia do projeto de vida 

é que ocorram mudanças individuais e na família do jovem, além do desenvolvimento 

das comunidades. Pretende-se ainda, uma inserção do jovem no mercado de 

trabalho, formação de lideranças e interação social. A Figura 6, abaixo, demonstra as 

possibilidades de melhoria da qualidade de vida do jovem e os pilares do PPVJ, que 

levam em consideração a família, aspectos sociais e econômicos, e ainda, a 

possibilidade de desenvolvimento regional do meio em que estão inseridos. 

 

                                                           
9O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) apresenta uma modalidade 

chamada Pronaf Jovem, que prevê o financiamento a agricultores e produtores rurais familiares 
(pessoas físicas), para investimento nas atividades de produção, desde que os beneficiários sejam 
maiores de 16 anos e menores de 29 anos, entre outros requisitos (BNDES, 2021). 
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Figura 6 – Possibilidades de melhoria da qualidade de vida a partir do Projeto Profissional de Vida do 
Jovem (PPVJ) 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2021) a partir de Lorenzini (2016). 

 

Com o auxílio dos profissionais das CFR’s pretende-se propor a utilização de 

tecnologias adequadas, de fácil acesso e que permitam a conservação dos recursos 

naturais e o desenvolvimento sustentável. Com relação às temáticas trabalhadas nos 

projetos de vida, pode-se dizer que são amplas e não obrigatoriamente vinculadas às 

atividades agropecuárias. Alguns exemplos de projetos já desenvolvidos na CFR de 

Seara: construção de uma oficina mecânica no meio rural, implantação de um sistema 

de produção de morangos, aumento do plantel de vacas leiteiras, melhoramento 

genético de vacas leiteiras, financiamento de um novo galpão para produção de 

aves/suínos, já sob responsabilidade dos jovens, implantação de açudes para 

piscicultura, dentre outros. 

A apresentação dos projetos geralmente ocorre na última semana de aula dos 

estudantes do terceiro ano, perante uma banca avaliativa. Como os jovens são de 

diferentes municípios da região, são convidados os secretários de agricultura dos 

municípios que os jovens são oriundos, além de profissionais da Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri), representantes da Secretaria de 

Estado de Educação (SED), pais e familiares dos jovens, além de outros profissionais 

ligados à agricultura dos municípios do entorno. 
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O principal trabalho das equipes das CFR’s é a construção de competências 

para que os jovens se responsabilizem pela sua formação e pela autonomia na 

construção de seu Projeto. Além disso, os monitores fazem um acompanhamento das 

famílias através dos projetos, compreendendo quando há falta de estímulo para a 

inovação ou até falta de recursos financeiros. 

O monitor deve ter a sensibilidade para a condução das seguintes estratégias: 

Orientação para atividades que demandam menos recursos financeiros; 

Aproveitamento dos recursos já existentes na propriedade; Participação em 

Programas Municipais; e Participação em Organizações em Associações. 

Além do aprimoramento dos conhecimentos dos jovens na CFR, devem ser 

proporcionadas possíveis melhorias na família e na comunidade e a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos na propriedade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do que foi descrito nesse material didático, percebe-se a importância 

da manutenção das Casas Familiares Rurais (CFR´s) em Santa Catarina e nos demais 

Estados brasileiros, considerando a importância da agricultura familiar para o contexto 

nacional. 

Com as informações descritas nesse material, pretende-se promover a 

construção coletiva de um perfil profissional de jovens com capacidade técnica para 

trabalhar nas propriedades rurais ou outras atividades relacionadas às Ciências 

Agrárias. Além disso, observa-se o desenvolvimento de competências com a 

formação pautada na Pedagogia da Alternância, através das atividades teóricas, 

práticas e vivências no meio socioeducacional (escola) e socioprofissional 

(propriedade rural). 

Mesmo com todo auxílio dos profissionais das CFR´s, o objetivo central é dar 

autonomia ao jovem, para que ele seja o sujeito da sua formação profissional. Além 

disso, a qualidade de vida no meio rural também é um dos fatores imprescindíveis 

para a permanência do jovem no meio rural. Na CFR, essa possibilidade se dá através 

da construção do projeto de vida.  

O papel do educador, conforme descrito nesta obra, é a de mediação de 

conteúdos para a construção do conhecimento. O educador serve como um agente 

complementar na construção de um perfil de profissionais com sua formação 

integrada com a escola e a família. 

Por fim, entende-se que a experiência de vida do jovem, juntamente com a 

família, a propriedade e a comunidade, deve ser utilizada nesse processo de 

construção do conhecimento, considerando que o conteúdo ministrado nas CFR´s é 

extraído da própria realidade em que o jovem está inserido. A proposta alternativa da 

Pedagogia da Alternância, valorizando teoria e prática, e ainda, o saber familiar, 

permite que o jovem se aproxime cada vez mais da realidade rural, proporcionando 

um incentivo maior à permanência na propriedade e no meio rural. 
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APÊNDICE A – Tema gerador do primeiro ano 

 

Casa familiar Rural Ludovico de Marco – Seara-SC 

Curso Técnico em Agricultura  

 

Tema gerador central - Água e solos 

 

1)  Família e propriedade 

2)  Organização familiar 

3)  Qualidade de vida 

4)  Valores 

5)  Comunidade e sociedade 

6)  Água: fonte de vida 

7)  Agricultura familiar 

8)  Cooperativismo e associativismo 

9)  Desenvolvimento e mercado agrícola 

10)  Irrigação e drenagem 

11)  Proteção de nascentes e córregos 

12)  Defensivos agrícolas 

13)  Sustentabilidade 

14)  Solos 

15)  Erosões superficiais e calagem 

16)  Recuperação do solo: adubos químicos e orgânicos 

17)  Amostragens, análise e interpretação de solos 

18)  Plantio direto e plantio sobre palhada 

19)  Plantio convencional 

20)  Rotação de cultura 

21)  Mecanização agrícola 
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APÊNDICE B – Tema gerador do segundo ano 

 

Casa familiar Rural Ludovico de Marco – Seara-SC 

Curso Técnico em Agricultura 

 

Tema gerador central - Vegetais e animais de pequeno porte 

 

1)  Colheita e armazenagem 

2)  Regulagem de equipamentos 

3)  Mercados 

4)  Formulação de ração 

5)  Manejo de pastagens 

6)  Pastagens perenes e anuais 

7)  Silagem e grão úmido 

8)  Podas e enxertia 

9)  Fruticultura de caroços 

10)  Fruticultura de citrus 

11)  Hortas comerciais e hortas familiares 

12)  Hidroponia, plantas medicinais e fruticultura suspensa 

13)  Apicultura básica 

14)  Apicultura 1 – criação de abelhas rainhas 

15)  Apicultura 2 – multiplicação de enxames 

16)  Ovinocultura e caprinocultura 

17)  Coelhos, pombas, codornas e galinhas caipira 

18)  Avicultura tradicional 

19)  Suinocultura tradicional 

20)  Agroecologia (sistemas agroecológicos) 

21)  Piscicultura  
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APÊNDICE C – Tema gerador do terceiro ano 

 

Casa familiar Rural Ludovico de Marco – Seara-SC 

Curso Técnico em Agricultura 

 

Tema gerador central – Animais de grande porte 

 

1)  Criação de bezerras 

2)  Alimentação: leite e volumoso 

3)  Sanidade: vacinas e manejo 

4)  Genética: raças e monta natural 

5)  Castração e mochas  

6)  Inseminação artificial 

7) Genética 

8)  Melhoramento genético para bovinocultura de corte e leiteira 

9)  Economia leiteira 

10)  Cobertura e parto 

11)  Higiene e profilaxia 

12)  Controle pré e pós-dipping 

13)  Controle de rebanho de células somáticas, gordura e lactose 

14)  Instalação e equipamentos 

15)  Regulagem e higiene de ordenhadeiras 

16)  Construções rurais 

17)  Construções rurais (free stall e cama sobreposta) 

18)  Bovinocultura de corte 

19) Confinamento e índices zootécnicos 

20)  Cercas e fases de criação 
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APÊNDICE D – Sugestão De Matriz Curricular-EMIEP10 

 

Curso Técnico em Agricultura na Pedagogia da Alternância 

Casa Familiar Rural Ludovico de Marco – Seara-SC 

 

 

                                                           
10 A matriz curricular está passando por um processo de reformulação por conta do Novo Ensino Médio, 

conforme diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
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APÊNDICE E – Modelo de Caderno da Alternância 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CURSO TÉCNICO EM AGRICULTURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDANTE:_________________________________________________ 

SÉRIE:_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL LUDOVICO DE MARCO 
Rua do Comércio, s/Nº - SEARA  – SC 

CEP 89770-000 Fone: (49) 3452 – 2395 ramal 213 
e-mail: cfrseara@gmail.com 

CADERNO 

DA 

ALTERNÂNCIA 
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DADOS PESSOAIS 

 

NOME ............................................................................................................................ 

SÉRIE............... 

 

ENDEREÇO: ................................................................................................................. 

 

MUNICÍPIO: ........................................................ 

 

E-MAIL: ......................................................................................................................... 

 

RG: ............................................................ CPF: .......................................................... 

 

TELEFONE............................................................. CEP: ............................................. 

 

CONVÊNIO .................................................. SUS......................................................... 

 

TEM ALERGIA?: ........................................................................................................... 

 

TIPO SANGUÍNEO: ....................................................................................................... 

 

MEDICAMENTOS: ........................................................................................................ 

 

RESTRIÇÃO ALIMENTAR ............................................................................................ 

 

OBS: .............................................................................................................................. 

 

........................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................ 

 

DADOS DOS PAIS 

 

PAI OU RESPONSÁVEL: 

........................................................................................................................................ 

 

RG: .................................................................. CPF ..................................................... 

 

DAP:................................................................... SUS: .................................................. 

 

ENDEREÇO: ................................................................................................................. 

 

E-MAIL: . ........................................................................................................................ 

 

CIDADE.......................................................................... CEP....................................... 
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TELEFONE..................................................................................................................... 

 

MÃE: .............................................................................................................................. 

 

RG: .......................................................... CPF: ........................................................... 

 

DAP...........................................................SUS.............................................................. 

 

ENDEREÇO................................................................................................................... 

 

CIDADE....................................................................CEP............................................... 

 

E-MAIL: .......................................................................................................................... 

 

TELEFONE..................................................................................................................... 
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HORÁRIO DE AULAS ESCOLAR 

 

MATUTINO 

 

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

      

      

      

INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

      

      

 

 

 

VESPERTINO 

 

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

      

      

      

INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 
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DATAS IMPORTANTES 1º SEMESTRE 

 

FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

 
 
 

     
 

 
 
 

     
 

 
 
 

     
 

 
 
 

     
 

 

DATAS IMPORTANTES 2º SEMESTRE 

 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
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CONTATOS IMPORTANTES   

COORDENADOR(A)...................................................................................................... 

E-MAIL: .......................................................................................................................... 

TELEFONE .................................................................................................................... 

 

ORIENTADOR(A) DE CURSO: ..................................................................................... 

E-MAIL: .......................................................................................................................... 

TELEFONE .................................................................................................................... 

 

ORIENTADOR(A) DE ESTÁGIO: .................................................................................. 

E-MAIL: .......................................................................................................................... 

TELEFONE .................................................................................................................... 

 

PROFESSOR(A)....................................................................MATÉRIA........................ 

E- E-MAIL: 

.......................................................................................................................... 

TELEFONE .................................................................................................................... 

 

PROFESSOR(A)....................................................................MATÉRIA........................ 

E-MAIL: .......................................................................................................................... 

TELEFONE .................................................................................................................... 

 

PROFESSOR(A)....................................................................MATÉRIA........................ 

E-MAIL: .......................................................................................................................... 

TELEFONE .................................................................................................................... 

 

PROFESSOR(A)....................................................................MATÉRIA........................ 

E-MAIL: .......................................................................................................................... 

TELEFONE .................................................................................................................... 

 

GOVERNANTA.............................................................................................................. 

E-MAIL: .......................................................................................................................... 

TELEFONE .................................................................................................................... 
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CADERNO DE ALTERNÂNCIA 

 

O QUE É? 

É um instrumento usado pela família, o estudante e o monitor no 

acompanhamento e orientação do movimento da Alternância – Meio 

Socioprofissional/Familiar/Comunitário e Meio Socioeducacional/Escola. 

 

MEIO SOCIOPROFISSIONAL/FAMILIAR/COMUNITÁRIO 

É um dos meios por onde a Família e o Monitor se relacionam na tarefa de 

formação dos jovens. É uma oportunidade para a Família e o Monitor fazerem a 

orientação para os estudantes de forma planejada. É a forma de o estudante planejar 

sua vida de trabalho, vivência e estudo, e ao mesmo tempo analisar seu grau de 

desenvolvimento. 

 

POR QUÊ? 

A Escola de Pedagogia da Alternância entende que a vida, o dia-a-dia, o 

trabalho e a vivência são as fontes naturais do desenvolvimento da aprendizagem e 

do conhecimento que deve ser complementar com momentos de reflexão e 

aprofundamento planejados e coletivos. Por isso a necessidade do tempo de Meio 

Socioprofissional/Familiar/Comunitário e Meio Socioeducacional/Escola. O Caderno 

de Alternância serve para planejar e orientar a nossa atuação: (Família-Estudante-

Monitor), tanto no meio socioprofissional, quanto socioeducacional. 

 

FUNCIONAMENTO 

Para que o Caderno de Alternância funcione corretamente, é necessário que 

os parceiros cumpram as suas partes. 

 

FAMÍLIA 

Cada Família reúne-se com o estudante e planeja o funcionamento da sessão 

no meio Socioprofissional/Familiar/Comunitário observando a ordem da atividade 

Trabalho-Vivência-Estudo. Em cada alternância, com questões de avaliação, deve-se 

organizar a participação de toda a Família nas atividades, dando atenção especial ao 

jovem. 
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ESTUDANTE 

Fazer o preenchimento do Caderno e cumprir as atividades que forem 

determinadas pela alternância. 

 

MONITOR 

O Monitor responsável pela turma coordena as Reuniões de colocação em 

comum ao final de cada alternância. Acompanha e observar o registro do Caderno de 

Alternância, organizando com os estudantes que apresentam dificuldades no 

desenvolvimento Escolar a comunicação e encaminhamento a Família. 

 

PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA 

A pedagogia da alternância está fundamentada no trabalho e vivência, podendo 

ser concretizado, considerando que no primeiro ciclo (1º e 2º anos) a idade tende a 

aproximar-se da puberdade, fase que se caracteriza mais pelo lúdico e que os jovens 

estão em processo de desenvolvimento do pensamento lógico. Caracteriza-se por 

períodos vividos em casa e na escola, acompanhando e executando atividades 

familiares (iniciação do senso de responsabilidade). Possibilita o estudo da realidade 

através do Plano de Estudo, com a família e vizinhos.  

No segundo ciclo (2º e 3º ano) a Pedagogia da Alternância está fundamentada 

no trabalho e vivência, podendo ser mais concretizado, considerando que o jovem 

adquiriu maior desenvolvimento e pensamento lógico, e possui maior capacidade para 

observar e refletir em busca de formação pessoal e definição profissional. Sendo 

assim, nesta etapa, o conhecimento se processa de forma mais específica em vista 

de sua formação profissional.  

A partir do 2º ano, os jovens vão se desenvolvendo cada vez mais nas tarefas 

práticas. Neste momento, já podem assumir maior responsabilidade na família, aplicar 

novos conhecimentos, percebendo a relação entre trabalho e produção. O estudo da 

realidade se caracteriza em conhecer com maior profundidade as diferentes 

atividades socioeconômicas do meio rural regional. Esse período pode ser ocupado 

em forma de pequenos estágios, no empreendimento familiar, comunitário e regional. 

No meio escolar, o estudante deve encontrar um ambiente que reflita a relação 

trabalho/produção. Numa dimensão maior de coordenação e organização, através das 

equipes de trabalho, esportes e outras tarefas. 
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Na Casa Familiar Rural, além das áreas comuns de ensino de geografia, 

história, filosofia, sociologia, matemática, física, química, biologia, português, 

educação física, e língua estrangeira, existem as áreas específicas que estão 

diretamente relacionadas ao meio em que o estudante vive que são: agricultura, 

zootecnia e educação familiar. Estas áreas têm o propósito de motivar os estudantes 

a permanecerem no campo, desenvolvendo com as famílias os novos conhecimentos 

adquiridos na escola/família/comunidade. 

 

ALGUNS OBJETIVOS DA CASA FAMILIAR RURAL 

- Promover a formação de pessoas a partir de uma educação participativa de 

relação, entre famílias, monitores e comunidades rurais; 

- Promover uma educação apropriada ao meio rural, possibilitando aos jovens 

uma educação com consciência crítica nas dimensões social, econômica, ambiental, 

cultural e política e que estimulem a permanência no campo, com o espírito 

empreendedor, através de projetos locais sustentáveis; 

- A administração da CFR é feita por uma Associação formada por pais de 

estudantes, ex-estudantes, professores e comunidade em geral. Esta associação 

juntamente com a equipe de monitores é que planeja as atividades a serem 

desenvolvidas na escola durante o ano; 

- Pelo exposto, o Plano de Formação só terá êxito se for em parceria com a 

família, estudantes e monitores, com base nas seguintes orientações: 

 

1) Compromissos do monitor 

- Compreender, aceitar e defender a metodologia da CFR; 

- Cumprir suas tarefas individuais e trabalho em equipe; 

- Orientar o funcionamento da alternância e a vida de grupo na CFR; 

- Atender e orientar os estudantes individualmente e coletivamente; 

- Orientar o trabalho de estudos e aprofundamento dos conhecimentos; 

- Conhecer a realidade cultural onde vive o estudante e sua família. 
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2) Compromisso do estudante 

- Defender e divulgar a Casa Familiar Rural; 

- Comprometer-se com a formação pessoal; 

- Realizar as tarefas propostas pela Casa Familiar Rural; 

- Respeitar as normas de vida em grupo, principalmente o Regimento Interno; 

- Demonstrar gosto pelas atividades socioprofissionais do meio rural, a ponto de 

desenvolvê-las e aperfeiçoá-las em sua propriedade. 

 

3) Compromisso da família e/ou comunidade 

- Divulgar e defender a CFR, em consequência, a pedagogia da alternância; 

- Assumir suas responsabilidades no que diz respeito à formação e a educação; 

- Participar dos Planos de Estudos, respondendo as perguntas e 

acompanhando os trabalhos; 

- Demonstrar interesse pelas atividades do estudante apoiando seu esforço; 

- Proporcionar estágios para o filho e outros estudantes, dentro das 

possibilidades; 

- Participar das atividades da Associação e das reuniões dos pais; 

- Contribuir na formação do filho (a), participando em todos os momentos que 

envolvam os instrumentos pedagógicos (Plano de Estudos, Estágios, Caderno 

de Alternância, Visitas as Famílias, experiências em casa, e quaisquer outros 

aspectos que compõem a formação); 

- Ser responsável pela mensalidade e ficha de alimentação do seu filho na CFR. 

Estamos de acordo com os itens relacionados e assinamos o presente contrato 

de formação para melhor cumprir com o projeto da CFR. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Nome e assinatura do pai ou responsável 
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REGIMENTO INTERNO 

1º Os estudantes matriculados nesta instituição serão respeitados como cidadãos de 

Direitos e Deveres. 

2º O Regimento Interno aprovado pelos Pais e Professores regerá os direitos e 

deveres dos estudantes, professores e funcionários. 

3º O não cumprimento acarreta em advertência: a) verbal   b) escrita   c) punição   d) 

suspensão temporária   e) suspensão definitiva. 

 

SALA DE AULA 

- Entrar na sala em horário estabelecido, usando vestimentas adequadas e com 

o material necessário e tarefas realizadas. Entrada permitida após horário 

apenas com autorização do diretor ou coordenador pedagógico; 

- Sair da sala só com permissão do professor ou monitor; 

- Usar os móveis adequadamente respeitando o patrimônio da CFR; 

- Assistir as aulas sem: celular, mascar chiclete e lanchar; 

- Ser cordial com colegas, professores e monitores; 

- Uso dos computadores ou similares em sala só com autorização dos 

professores;  

- Ao sair da sala, deixá-la organizada. 

 

COZINHA E REFEITÓRIO 

- Entrar na cozinha só com autorização, ou para realizar as tarefas 

estabelecidas, vestido corretamente e limpo; 

- Repartir os alimentos corretamente, sempre pensando que tem mais pessoas 

para servir-se; 

- Não desperdiçar alimentos; 

- Recolher a louça e colocá-la no devido lugar; 

- Usar de cordialidade na hora da refeição; 

- Desocupar o Refeitório quando do término do almoço ou trabalho; 

- Todos deverão estar no refeitório no horário estabelecido; Café da manhã das 

6:45 às 7:15. Os alimentos serão recolhidos às 7:00h. Almoço às 11hs45min 

e jantar 19hs, exceto nos dias de Educação Física.  
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DORMITÓRIOS 

- Levantar 6:30 h, mesmo que você não tome café da manhã; 

- Arrumar a cama e roupas pessoais; 

- O último a sair, desligar as luzes; 

- Não é permitido agarramentos, empurrões e se jogar nas camas; 

- Respeitar as roupas pessoais, de cama e pertences de seus colegas; 

- Não são permitidas pessoas estranhas no dormitório; 

- Não entrar no dormitório que não seja o seu; 

- Respeitar a ordem do responsável pelo período noturno; 

- Horário de se preparar para dormir 22:00h; 

- As 22:00h serão desligadas as luzes, a internet, e deverá ter silêncio total; 

- Identificado os que não cumprirem o determinado no item anterior serão 

notificados por escrito com a punição de algum privilégio (uso de internet, 

prestação de algum serviço extra; caso reincidente, será punido conforme 

acordo da equipe responsável); 

- Cada estudante é responsável pela cama que recebe. Caso seja danificada, 

o mesmo será responsável em arrumá-la, assim como os demais bens 

materiais. 

 

BANHEIROS 

- Entrar somente quando necessário e sair tão logo que esteja pronto; 

- Usá-los adequadamente e sem desperdício de: água, energia e outros 

materiais de higiene; 

- Todo o estudante deverá montar seu kit de higiene pessoal (toalha, escova e 

pasta de dentes, sabonete, xampu, pente ou escova). 

 

VISITAS DE ESTUDOS E PRÁTICAS 

- Aproveitar ao máximo do local visitado e de sua propriedade; 

- Respeitar a propriedade e o proprietário; 

- Fazer questionamentos e as devidas anotações; 

- Não se desligar do grupo; 

- Vestimenta para visita de estudo; Botina ou Tênis, calça comprida ou 

agasalho, boné ou chapéu, protetor solar, camiseta; 
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- Bloco de anotações; 

- Entrar no ônibus com o calçado limpo, bem como na Casa Familiar Rural. 

 

NO GERAL 

- Na semana de sua alternância o estudante deverá frequentar as atividades 

de toda a semana e realizar todas as atividades, bem como realizar as 

atividades em casa; 

- Não é permitida a saída do estudante do recinto da casa sem autorização dos 

pais, monitores e outros; 

- Ter consigo toda a documentação pessoal, inclusive carteira do SUS; 

- Entrar na sala dos professores somente quando solicitado; 

- Usar o telefone da escola quando realmente necessário, sendo breve e anotar 

o nome, tempo e o local discado; 

- As roupas deverão ser levadas e lavadas em casa. Não será permitido lavar 

roupas pessoais na Casa Familiar Rural; 

- Deixar na Casa Familiar somente as cobertas ou cobertores; 

- Banho diário, dentes limpos, roupa limpa fazem parte dos hábitos higiênicos; 

- Aproveitar as horas de folga para leitura, fazer trabalhos, estudar e pesquisar; 

- O estudante deverá ter seu material didático; 

- A Casa Familiar não se responsabiliza pelo roubo de objetos de valor no 

dormitório e estragos nos equipamentos eletrônicos do estudante; 

- Justificação pelos pais no caderno da alternância quando da chegada tarde, 

falta ou saída antecipada; 

- Os Pais deverão fazer as reclamações, solicitações ou sugestões na agenda 

da semana e os jovens devem apresentá-la ao monitor no contato individual 

da alternância; 

- Os objetos danificados que não lhe pertencem deverão ser consertados ou 

substituídos se forem danificados por querer; 

- Sugere-se que os estudantes/famílias estejam em dia com a contribuição 

mensal e a ficha de alimentação; 

- Todos os estudantes deverão cumprir com as tarefas da semana; 

- Uso do celular: somente nos intervalos. 
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SESSÃO MEIO ESCOLAR  - DATA: ..............................2021 

 

ALTERNÂNCIA Nº:........... TEMA:................................................................................  

2ª FEIRA DIA _______/_______/________ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

3ª FEIRA DIA _______/_______/________ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

4ª FEIRA DIA _______/_______/________ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

5ª FEIRA DIA _______/_______/________ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

6ª FEIRA DIA _______/_______/________ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

PALESTRA DA SEMANA 

DIA _______/_______/________ 

PALESTRANTE ............................................................................................................. 

TEMA ............................................................................................................................. 

PROF. ............................................................................................................................ 

RESUMO 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
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VISITA DE ESTUDO 

DIA _______/_______/________ 

PROPRIEDADE ............................................................................................................ 

TEMA ............................................................................................................................. 

PROF. ............................................................................................................................ 

RESUMO 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
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SESSÃO MEIO FAMILIAR  - DATA: ..............................2021 

ALTERNÂNCIA Nº:........... TEMA.................................................................................  

TEMA:.........................................................................................  

2ª FEIRA DIA _______/_______/________ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

3ª FEIRA DIA _______/_______/________ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

4ª FEIRA DIA _______/_______/________ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

5ª FEIRA DIA _______/_______/________ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

6ª FEIRA DIA _______/_______/________ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

SÁBADO DIA _______/_______/________ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

DOMINGO DIA _______/_______/________ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL .............................................................................................. 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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ACONTECIMENTO IMPORTANTES QUE MARCARAM A SEMANA............................  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

COMUNICAÇÃO/ AUTORIZAÇÃO PARA SE AUSENTAR DA CFR............................. 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

ASSINATURA PAI/MÃE OU RESPONSÁVEL 

............................................................................................... 
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PLANO DE ESTUDOS 

ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA NO MEIO  

SOCIOPROFISSIONAL/FAMILIAR / SOCIAL 

 

ALTERNÂNCIA.................................................................. DATA: _____/_____/_____ 

.............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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AVALIAÇÃO DO MONITOR 

 

ALTERNÂNCIA.................................................................. DATA: _____/_____/_____ 

PROFESSOR/MONITOR............................................................................................... 

 

COMUNICADO AO ESTUDANTE................................................................................. 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

COMUNICADO AOS PAIS............................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

MONITOR .......................................................... ASS................................................... 

 

 

ASSINATURA PAI/MÃE OU RESPONSÁVEL ............................................................ 
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APÊNDICE F – Visitas de estudos realizadas na CFR de Seara 

 

Visitas de estudo em Fraiburgo-SC – Produção e beneficiamento de maçãs 

   
 

Visitas de estudos – Prática sobre plantio e Produção e acompanhamento fitossanitário de hortaliças 

orgânicas 

    
 

Visita de estudos – Processamento de morangos e Apresentação de projetos desenvolvidos na CFR 
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APÊNDICE G – Dias de campo realizados na CFR de Seara 

 

Dias de campo – Piscicultura e Piqueteamento e construção de cercas 

   
 

 

Dia de campo – Fruticultura e Prática de poda de parreiral  

   
 

 

Dia de campo – Construção de fonte Caxambu na propriedade de uma estudante da CFR e 

Inseminação artificial na suinocultura 
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APÊNDICE H – Ficha de frequência do estágio supervisionado 

 

  

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SDR – SEARA 

GERÊNCIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO – GERED 

 

Secretaria de Estado da Educação 

Gerência Regional de Educação de Seara 

 

Curso: EMIEP- Técnico em Agricultura 

Estágio Curricular 

 

Estagiário (a): ................................................................................... 

Unidade escolar: Casa Familiar Rural Ludovico de Marco – Seara, SC 

Professor orientador: nome do professor orientador 

 

Dia/Mês 
Horário de 

entrada/saída 

Assinatura 

do estagiário 

Assinatura do 

Supervisor/Proprietário 
Obs.: 

     

     

     

     

     

     

     

 

Obs.: Imprimir em modo paisagem, quantas páginas forem necessárias para o 

preenchimento pelo estudante. 
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APÊNDICE I – Estrutura Relatório de Estágio Supervisionado 

 

Capa: com as informações do curso, área do estágio, nome do estudante local e data 

Folha de rosto – deve conter os seguintes itens: 

Identificação complementar: 

Local: localidade e município 

Carga horária cumprida: 60, 120 ou 240 horas 

Período de realização: dia/mês até dia/mês 

Orientador (a): nome do orientador (a) responsável da CFR 

Supervisor (a): nome do produtor rural/técnico que supervisionou o estagiário 

 

Desenvolvimento do relatório – deve conter os seguintes itens: 

Introdução 

Descrição do local 

Atividades desenvolvidas 

Resultados encontrados 

Considerações finais 

Sugestões  

Referências bibliográficas (quando houver) 
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APÊNDICE J – Estrutura do Projeto Profissional de Vida do Jovem (PPVJ) 

 

1 INTRODUÇÃO  

1.1 Justificativa  

1.2 Objetivo geral  

1.3 Objetivo específicos 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Revisão sobre a temática escolhida 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Diagnóstico da propriedade/Descrição do local 

3.2 Descrição do desenvolvimento do projeto 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Descrição da implantação do projeto 

4.2 Planilha de custos do projeto 

4.3 Análise de mercado 

 

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

REFERÊNCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


