
BALANÇO GERAL – CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2016 

 

- O ano começou forte, com 5 turmas matriculadas com média de 35 alunos por 

turma, totalizando um público de aproximadamente 175 alunos oriundos de 26 

municípios do Estado do Paraná e também do Estado de São Paulo atendidos em 

Alternância. 

- Do total de alunos matriculados cerca de 130 alunos foram atendidos em regime 

de internato. 

Muitas foram às dificuldades, porém as conquistas foram maiores e para que elas 

acontecessem alguns eventos foram de fundamental importância e merecem 

destaque em ordem cronológica. 

Março de 2016 – O CEEP Newton Freire recebeu representantes de quase todos os 

municípios atendidos para discutirmos uma ação conjunta entre estas prefeituras e 

a escola em várias frentes tais como; oferta de estágio para os nossos alunos, 

acompanhamento técnico dos alunos junto aos técnicos das prefeituras na semana 

de alternância, projetos de inserção técnica nas propriedades dos alunos ou 

entidades parceiras acompanhados pela prefeitura, transporte escolar...  

Abril de 2016 – Foi proposta da equipe de gestão articular algumas visitas técnicas 

de cunho obrigatório para um melhor aproveitamento prático pelos nossos alunos. 

No mês de abril os alunos do 2º e  3º Agro visitaram a Feira Agropecuária e 

Internacional de Londrina.  

Feira de Londrina 

 



Abril de 2016 – Teve inicio também no mês de abril as visitas da equipe de ensino 

(professores e coordenação) nas prefeituras atendidas para estabelecer um novo 

contato e um novo olhar. 

Reunião na Prefeitura de Morretes 

 

Reunião na Prefeitura de Cerro Azul 

 

Reunião na Prefeitura da Barra do Turvo 

 



- Os resultados deste trabalho já puderam ser vistos nos convites que escola 

recebeu pelas prefeituras para participar de eventos no intuito de divulgar os nossos 

trabalhos promovendo a escola e os nossos alunos. 

Festa da Laranja - Cerro Azul - PR 

 

 

Feira de Sementes Crioulas - Mandirituba –PR 

 

 



Maio de 2016 – As visitas Técnicas ganham volume e intensidade com a participação 

de toda comunidade escolar os alunos puderam visitar diversos espaços 

promovendo uma grande troca de experiência. 

Serra do Mar  - Caminho do Itupava 

 

 

Parque Estadual Morro do Diabo – SP 

 

 

 



- Conforme as reuniões com as prefeituras se intensificaram foi possível também 

visitar as famílias dos alunos que são atendidos pela escola. 

Visita a Família Erat  - Cerro Azul - PR 

 

 

- As prefeituras também se integraram mais a escola, nos visitando e conhecendo o 

nosso trabalho. 

Secretario de Agricultura de Cerro Azul – PR, acompanhado de equipe Técnica e 

EMATER Regional. 

 



- Uma característica do CEEP Newton Freire é somar com a comunidade de outras 

escolas e incorporando conceitos da horta comunitária e orgânica nestes espaços. 

Implantação de Horta na Escola Estadual Mathias Jacomel 

 

Implantação de Horta Escola Municipal Clementina Cruz  

 

 

 

 

 



Julho de 2016 - A Pedagogia da Alternância sempre foi tema de discussões e debates 

em nossa escola, principalmente por sermos a única da rede com essa modalidade 

em funcionamento e graças ao trabalho de toda comunidade escolar as nossas 

ações começam a se destacar fazendo com que fossemos chamados para participar 

de diversos eventos. 

Seminário sobre a Pedagogia da Alternância na UEL – Relato da nossa Experiência. 

Hoje fazemos parte do Grupo de Pesquisa da UEL que trata do Tema. 

 

 

Simpósio dos Colégios Agrícolas da Rede Estadual – Relato de Experiência   

 

 



Agosto de 2016 – Dando seguimento as visitas técnicas que aconteceram ao longo 

do ano se destacaram algumas: 

AGROLEITE - CASTRO PR 

 

 

 

Visita Internacional a Hernadarias no Paraguai, cujo objetivo foi conhecer os 

projetos Ambientais de Itaipu Binacional do lado do Paraguai 

 



Novembro 2016 – A escola foi convidada pelo DET/SEED para representar todos os 

Colégios Agrícolas da Rede Estadual em um evento promovido pela EMATER cujo 

tema era Sucessão Rural, isto é, os jovens quando retornam ao meio rural após o 

termino do curso permanece? Neste Evento contamos com a presença de dois ex. 

alunos Flavia Castro e Leandro Erat que mostraram toda sua trajetória após a sua 

formação na escola. O Resultado não poderia ser melhor. Uma Médica Veterinária já 

formada e um Empreendedor e Consultor no seu município onde emprega mais três 

ex. alunos do nosso CEEP. 

Evento Sucessão Rural – EMATER - 2016 

 

 

O Ano de 2016 foi marcado por uma forte parceria entre o nosso CEEP e a Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná no que tange a pesquisa. A escola foi convidada a 

ingressar com projetos com objetivo de participar da Feira de Iniciação Cientifica 

promovida pela instituição. Foi gratificante fomos a única escola pública a terem 

seus projetos aprovados e detalhe todos os cinco projetos inscritos. Parabéns aos 

nossos mestres que incansavelmente conduziram nossos alunos neste grandioso 

desafio. A escola recebeu menção honrosa neste evento.  



Feira de Iniciação Cientifica PUC-PR – 2016 

 

 

Dezembro de 2016 – Tendo em vista os avanços que a nossa mantenedora pretende 

para o ano de 2017 no que tange os Colégios Agrícolas da Rede Estadual um desses 

avanços é aguardado com grande expectativa por todos. Que é a reabertura das 

Cooperativas Escola prevista para o próximo ano. No último dia 08 de dezembro foi 

assinado um Termo de Intenção entre o Governo do Estado a OCEPAR entidade que 

que representa as cooperativas do Estado do Paraná. Nossa Escola se fez presente 

neste evento. 

Evento OCEPAR - Teatro Positivo  - Grande Auditório  

 



A razão de todo planejamento para o funcionamento da escola, do esforço de toda 

equipe gestão, professores, administrativo, apoio e demais atores da comunidade 

escolar é único. É promover uma educação de qualidade, integradora, inovadora, 

autônoma e acima de tudo relevante. A caminhada é árdua muito dura mais o 

resultado é compensador. Este ano entregamos para sociedade mais 30 jovens que 

temos certeza, irão promover um desenvolvimento pessoal, local e social 

absolutamente inovador e acima de tudo humano. 

Formandos Turma do 3º Agropecuária – 2016 

 

 

MUITO A FAZER  

2017 TEM MAIS!!! 


