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A EFA, NESTE TEMPO DE PANDEMIA

A pandemia da Covid-19 acontece, porque outras pandemias, talvez até mais mortíferas, ainda não foram 
suficientes para despertar a humanidade, como a fome, a miséria, a desigualdade social, as alterações 
climáticas... que já não assombram a quase ninguém. E, desta vez, está mexendo com todos e todas, 
fazendo o mundo parar, exigindo isolamento social, botando um freio neste mundo desembestado. 

Também a EFA, como todas as escolas, teve de repensar o seu jeito de funcionar. De início, achou-se que 
ela devia adotar “aulas remotas”. Mas, sabemos que não se educa via internet. Educação é muito mais 
que transmissão de conhecimento. Ela se dá na relação das pessoas entre si e com o mundo. A EFA, mais 
que uma escola, é uma “casa familiar”, onde as pessoas são ajudadas a se redescobrirem, a viver e 
conviver, a cuidar de si, umas das outras pessoas, da terra e das águas, das plantas e dos animais, a 
crescerem na responsabilidade e se fortalecerem como camponeses/as, irmanados/as na luta pelo Bem 
Viver. Daí porque estamos descobrindo várias formas de retomar esse processo tão enriquecedor. 

Imaginamos que a humanidade sairá melhor desta pandemia, vencendo essa crise ecológica e social que 
nos assola: mais respeitosa da natureza, superando o modelo de economia devastador, cuidando das 
riquezas naturais, adotando as fontes de energia renováveis; escolhendo um estilo de vida mais sóbrio, 
para que todas as pessoas possam ter o necessário para viver. Na EFA, com as famílias e suas 
comunidades, vamos dar a nossa parcela de contribuição nessa passagem. Reeduquemo-nos, juntos/as! 
Cuidando, seremos cuidados!                                                                                                 Pe. Machado

 Escola Família Agrícola Dom Fragoso, adotando a Pedagogia da Alternância, está, como as outras 

AEFAs, botando em prática aquilo que deve acontecer em todo processo educativo: contribuir na 
formação de pessoas, famílias e comunidades, ajudando-as a repensar o nosso jeito de ser, de 

viver e nos relacionar entre nós, com o nosso ambiente, com o mundo em que vivemos, com o nosso Deus. 

Estamos aprendendo a valorizar mais o tempo juntos, a compartilhar mais o 
que sabemos, a cuidar do próximo, vendo o quanto é importante valorizar 
nossas raízes, a agricultura familiar e as coisas simples da vida que têm um 
grande significado: ‘‘a verdadeira felicidade’’.

O QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA VIVER, DE FATO, A ALTERNÂNCIA

Nesta época de pandemia, eu e minha família, tivemos um pouco de 
dificuldade para relacionar as atividades do campo com as atividades de 
casa e escola, pois os trabalhos aumentaram. Aos poucos, fomos nos 
adaptando e começamos a reorganizar esse nosso tempo e, assim 
convivendo melhor, desenvolvendo todas as atividades: no quintal 
produtivo, os cuidado com os animais, o beneficiamento da produção - 
como o doce de mamão, etc. Juntos, estamos compartilhando saberes e 
vivências entre nós. Tenho aplicado muitos conhecimentos obtidos na 
escola, como já vinha desenvolvendo no PVFC (Projeto de Vida da Família 
Camponesa). Estamos aprimorando mais as unidades e tendo uma 
atenção especial a elas. 

Um tempo de vivências e práticas 

Terezinha, Comunidade Água Branca, Ipaporanga
Educanda do 3º ano



Não nos isolamos da comunidade 

 Para economizar água, reduzimos a produção de 
hortaliças; para saciar a sede das abelhas, 
mantemos a mandala cheia; estamos fazendo a 
colheita do sequeiro: milho e fava; cuidando do 
criatório de pequenos animais: aves e caprinos. Além 
disso, as atividades da pedagogia da alternância.

Estamos procurando manter viva a relação da família 
com a comunidade, apesar da exigência de nos 
afastarmos uns dos outros. Seguimos firmes e 
confiantes de que tudo vai passar e, quem sabe, tudo 
poderá ser melhor do que antes. Que Deus nos 
proteja, sempre! Amém.

Sou Francisca, educanda do segundo ano da EFA 
Dom Fragoso. Meu filho, Ademarzinho, está no 
terceiro ano. A pandemia tem afetado a saúde da 
população e, também, a questão financeira. Nossa 
Família está bem, graças a Deus. As unidades 
produtivas e familiares estão ativas, mesmo nesse 
tempo mais quente e de ventos secos.

Francisca, educanda e mãe de educando, Comunidade Riacho do Ferros, 
Parambu.

Um jovem fermentando a comunidade 

Olá! Sou Valdira Coelho, presidenta da Associação 
dos Produtores da agropecuária do Assentamento 
Menino Jesus, no município de Cascavel. Quero 
falar da contribuição que o educando Rodrigo tem 
dado para a comunidade nesse período de 
pandemia. 

Percebo que ele mudou muito, tornou-se um jovem 
mais atencioso com as pessoas, principalmente com 
as pessoas idosas. 

Com o grupo de crianças, para quem ele repassa o 
que aprende na escola, como as práticas de 
produção agroecológicas; participa de ações do 
Grupo de Interesse Ambiental – GIA, que 
desenvolve trabalhos aqui no Assentamento. 
Contribui bastante nas visitas às famílias; fez poda e 
cobertura seca nas minhas plantas que estavam 
precisando; participa das reuniões da Associação 
dando sua contribuição, além das reuniões que ele 
faz.

Vejo que a EFA tem um papel fundamental na 
formação dos jovens, pois forma cidadãos e 
cidadãs, assim como Rodrigo, os outros que 
passaram pela EFA deram sua contribuição.
 Para finalizar o que acho mais importante é que ele 
sempre está repassando aquilo que aprende na 
Escola. 

Irmã Valdira

NOSSOS LABORATÓRIOS: PARA APRENDER 
FAZER FAZENDO

Produção animal adaptada 

A produção animal, tem sido de grande 
importância para a EFA, garantindo alimentos 
para nós e aprendizagem dos manejos. Daí 
porque temos um pouco de tudo, mas estamos 
vendo que precisamos optar pelos mais 
adaptados ao nosso clima.

Neste ano, por exemplo, mesmo com o recorde 
na produção de silagem (11.000 kg) e feno (1.000 
kg), a forragem nativa foi insuficiente para a 
p e r m a n ê n c i a  d e  t o d o  o  r e b a n h o  n a s 
dependências da propriedade da Associação. Por 
isso, 23 bovinos e 105 ovinos foram retirados para 
um cercado que compramos a forragem nativa, 
em Brilhante, onde permanecerão até o fim de 
novembro. O restante do rebanho permanece nas 
dependências da Escola.  

Mesmo com esse contratempo, devido a 
questões climáticas, a bovinocultura e a 
ovinocultura permanecem dando um bom 
resultado. Mas estamos repensando o nosso 
criatório e aumentando a produção de forragem, 
como está sendo implantada uma área irrigada de 
capim. 

Produção de forragem

Gerardo



Para servir melhor 
O que a equipe tem feito, além das aulas remotas 
e outras atividades de acompanhamento dos/as 
estudantes, em casa? Não contando, neste 
período, com a participação dos educandos e 
educandas, tivemos que pensar um jeito de cuidar 
das unidades produtivas, envolvendo a equipe 
técnica e pedagógica. Dividimo-nos em escalas e, 
assim, estamos levando: 
1- Cuidamos dos animais e da produção de 
hortaliças e frutas, mesmo em menor quantidade; 

Plantio de hortaliças

3 - Fizemos silagem e feno para alimentar os 
animais; estamos cuidando da palma já plantada e 
acompanhando a implantação do experimento de 
palma irrigada, com apoio do projeto Trento; estamos 
implantando uma capineira de ½ ha, com água 
cedida pelo Genival, de um poço recém-cavado; 
armazenamos 115 sacos de milho para garantir a 
alimentação dos animais, até o meio do ano de 2021; 

2- Realizamos a limpeza e organização dos vários 
prédios e espaços do seu entorno; reaproveitando 
tocos e outros objetos que ajudam na decoração dos 
espaços; reorganizando o Jardim, cuidando das 
árvores que temos e plantando novas árvores e 
plantas da caatinga, para que o espaço fique mais 
bonito e aconchegante. Para isso, temos contando 
com voluntários/as que estão indo à Escola; 

                                         

Este processo garantirá uma maior qualidade no 
empréstimo e devolução dos livros disponíveis para 
os/as educandos/as e as comunidades que 
desejarem ter acesso;
5 - Acompanhamos a reforma do Laboratório 
Multidisciplinar, o que acontece através do recurso 
destinado pelo Projeto de TRENTO para melhorar a 
estrutura física do laboratório. No projeto, está 
incluída a compra de alguns equipamentos que irão 
melhorar as aulas práticas da Base Técnica e 
Ciências da Natureza;
6 - Estamos reorganizando os bioáguas, para que, 
mesmo com pouca água usada, neste período, 
garanta os minhocários e a irrigação de fruteiras.   

4 - Estamos reorganizando a biblioteca, para a 
utilização de uma programação computadorizada 
para catalogação dos livros. 

Biblioteca Laboratório

Com muita alegria, temos contado com a 
colaboração de estudantes egressos da EFA que 
estão desenvolvendo pesquisas e, assim, 
contr ibuindo com os nossos laboratórios: 
Mardones, no doutorado; Luilson, com mestrado; 
Felipe Barroso e Mário Jonas, que estão cursando 
agronomia em Mossoró. Ainda, a parir de meados 
de agosto, começamos a receber estudantes do 3º 
ano para seu estágio, de uma semana, em grupos 
de quatro ou cinco.                   

Diassis e Aparecida

A pesquisa com palma irrigada 

O segundo eixo refere-se ao manejo da irrigação: a 
quantidade de água que deve ser servida para a 
palma, a que tempo (turno de rega) e quanto tempo 
deve durar a irrigação? 

O Projeto com apoio de Trento, da Itália, vai-se 
concretizando. Trata-se de uma pesquisa com palma 
forrageira irrigada, que se encontra na fase de 
estruturação. Significa dizer: está sendo preparada a 
área (limpeza e cercamento), instalação do sistema 
de irrigação e coleta de amostras de solo para 
caracterização química e consequente necessidade 
de adubação orgânica, bem como caracterização 
física e hídrica a fim de verificar a capacidade de 
retenção de água pelo solo. 
No que se refere à ideia da pesquisa ela contempla 
dois eixos. 
O primeiro é verificar o potencial produtivo da palma, 
usando águas de diferentes qualidades. Faremos 
uso de águas cinza, levemente salobra, proveniente 
da criação de peixe e outra fonte ligada à bacia do 
açude da escola. 



Espera-se, com isso, estabelecer um volume mínimo 
de água para a cultura, mas que atenda de modo 
satisfatório todo o potencial produtivo da mesma e 
que possa ser feito considerando o volume de água 
já existente no solo.

Montagem sistema de irrigação da palma

ESPIRITO DE SOLIDARIEDADE, VIDA COM 
SIMPLICIDADE  

- contar com a participação dos/as estudantes no 
trabalho para garantir a produção. Também, as 
diárias dos pais e mães.

O que precisamos para chegar bem ao final do 
ano e nos preparar para 2021:

Com essa inspiração, estamos vindo, desde o 
início, de modo especial, neste ano. Tem sido um 
tempo difícil. Tivemos que nos reinventar. Por isso 
tem sido de muito aprendizado, para nós da equipe 
de monitores/as.
O que tem dado certo: 

- a produção de algumas frutas, legumes e 
hortaliças, também para o consumo, a partilha e 
alguma venda;
- contamos com algumas pessoas voluntárias, para 
realizar serviços de manutenção dos prédios, 
limpeza, organização da biblioteca, etc.;
- compramos e estocamos uma quantidade de 
milho para o consumo até julho de 2021;

- o criatório de aves e suínos – têm fornecido carne e 
ovos para o consumo diário e até tem dado para 
vender, a fim de ajudar na compra de ração;

- manter os rebanhos de bovinos, ovinos e caprinos: 
as chuvas não foram suficientes para criar forragem 
nas soltas. O açude pegou pouca água, está quase 
no fim. Daí, tivemos que alugar um cercado, a 8 km 
da EFA, para botar os bovinos (menos três vacas de 
leite) e maior parte dos ovinos;
- contar com a partilha das famílias. Inclusive, não 
conseguimos a coleta das Paróquias, o que exige 
comprarmos a maioria dos gêneros necessários;

- contamos com a mensalidade de alguns 
associados e a colaboração de alguns amigos 
solidários. 
O que tem sido difícil:

Fátima

- a colaboração de pessoas amigas para realizar 
alguns trabalhos necessários e cobrir despesas 
extras, para o bom andamento do conjunto da EFA 
com suas atividades.

- contar com a colaboração de cada família: sua 
mensalidade, a partilha anual (da produção), as 
diárias (o mutirão);

DICAS PARA O BEM VIVER  

Intensificar essa Espiritualidade exige, cada vez 
mais, que lancemos raízes na terra e nos tornemos 
árvores frondosas, plenas de frutos e de Vidas. 
Nossos sonhos, pouco a pouco, tornar-se-ão pura 
realidade, carregados de muito esforço e lutas sem 
fim. 
Que o Deus da Vida nos proteja e ilumine e nunca 
nos falte o azeite da Solidariedade!

Ir. Siebra

- Vale lembrar que a Espiritualidade é o Espírito de 
Deus, que move as Pessoas, dá ânimo e sentido à 
Vida e tem relação com o nosso modo de ser, de 
agir e de nos relacionarmos. A Espiritualidade 
Camponesa nasce da realidade de opressão vivida 
pelos Povos do campo. É uma Espiritualidade 
Libertadora, que exige uma leitura crítica da 
realidade e ter os pés bem firmados no chão. A 
experiência do Deus Vivo se concretiza na luta pela 
Terra, pela Vida, contra a ganância dos Poderosos. 
- É fundamental a prática da partilha, da 
solidariedade, do bom relacionamento consigo, 
com os outros, com todo o Planeta, nossa Casa 
Comum. E isso marca a presença de um Deus 
amoroso, próximo a seu Povo. Não é isso que 
estamos tentando na EFA, com a Pedagogia da 
Alternância? Vem-se tomando consciência de que 
somos TERRA, somos ÁGUA, somos VIDA. 
Insiste-se nas relações de irmandade com todos os 
Seres Vivos e passamos a acreditar que, a partir da 
Terra é que nos devemos salvar. 

Nestes tempos de isolamento social... surge uma 
pergunta: Como se sustenta e se fortalece a 
espiritualidade camponesa? Ela é como uma árvore 
de raízes profundas que vão buscar os nutrientes 
necessários, no fundo da terra, mesmo em 
situações as mais adversas. 

Facebook: 
EFA Dom Fragoso

Instagram:
 efadomfragoso

Telefone: 
(88) 9.9812 - 0110 (Tim)               

Site:
www.efadomfragoso.org.br

Mardones
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