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PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS/AGROECO LÓGICOS 
DE CANOINHAS – EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 
Descrição:   
O presente projeto visa organizar um Programa de Formação dos Técnicos Agrícolas/Agroecológicos 
que trabalham na Educação do Campo no Município de Canoinhas. A atividade será desenvolvida 
pela Pós-Doutoranda Letícia Paludo Vargas, em parceria com a Professora Me. Rosimari de Fátima 
Cubas Blaka, Coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade do Contestado e do Programa 
Interdisciplinar de Educação do Campo do município de Canoinhas, SC. O projeto também conta com 
a colaboração do Coordenador do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da 
Universidade do Contestado (UnC), Professor Dr. Alexandre Assis Tomporoski e da Professora 
Daniela Pedrassani, professora do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e 
supervisora da Pós-Doutoranda. A ideia da formação é promover a troca de experiências entre os 
profissionais e os pesquisadores a respeito da temática da Educação do Campo. Na primeira etapa, 
foram apresentadas as atividades desenvolvidas pelos técnicos do município relacionadas à 
Educação do Campo, que incluem o trabalho prático nas escolas rurais, com destaque para a 
participação dos alunos, a organização do trabalho prático e a participação dos pais e da comunidade 
no meio escolar. Também, foram apresentadas algumas ferramentas que podem ser utilizadas com 
os jovens rurais e como adaptá-las ao contexto regional de Canoinhas. Esse processo será ampliado 
nos próximos encontros, com a intensificação da troca de experiências e atividades práticas. 
Também, durante a primeira etapa, e como possibilidade de trabalho futuro, sob a coordenação do 
Professor Alexandre Tomporoski, serão analisadas as possibilidades de inclusão das Escolas Rurais 
nas rotas turísticas do meio rural de Canoinhas. A proposta, vinculada ao Programa de Mestrado em 
Desenvolvimento Regional ainda ratifica seu compromisso com a educação, com as populações 
rurais e com o processo de desenvolvimento em toda sua região de atuação, objetivando a 
excelência em ensino, pesquisa e extensão, melhorando substancialmente a qualidade de vida dos 
cidadãos.  
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