
FAMÍLIA “TERRA MÃE”: GERANDO OPORTUNIDADE  NO PROCESSO DE 

TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE. 

Por a “Semente na terra” lema da nossa Escola, é educar, é ter fé, é ter esperança, 

é ter coragem, é ser solidário, é ser perseverante, é acreditar e sempre  amar. 

 

CONCLUINTES, PORTAS ABERTAS PARA UNIVERSIDADE. 

 Ao concluir o Curso Técnico em Agropecuária e Ensino Médio os nossos jovens se 

encontram preparados para serem inseridos no mercado de trabalho, que hoje exige 

competência, capacidade de trabalho em equipe e visão de empreendedorismo. E 

prontos para concorrem em processos seletivos de entrada nas universidades públicas 

e bolsa de estudo. A Escola Agrícola Terra Mãe tem sido identificada e reconhecida 

a nível nacional, como Instituição filantrópica formadora de jovens que se destacam 

com média superior no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 

 Foi com alegria e entusiasmo educadores, pais, concluintes e comunidade  

reunimos em  Dezembro de 2016, na formatura dos nossos alunos e celebramos este 

momento com gratidão a Deus por mais uma vitória. 

   

 
            

 

 

 

 



 

                    
 

 

ABERTURA ANO 2017 

O Curso Técnico em Agropecuária sofreu modificações na grade curricular, 

visando à melhoria no atendimento aos jovens da nossa comunidade. Hoje o curso 

tem uma carga horária maior, porém ministrada em 04(quatro) módulos totalizando 

02(dois) anos de duração e houve a inserção de novas disciplinas que melhor 

contribuem na formação integral do indivíduo, o que vem proporcionando maior 

interesse da juventude, uma vez que o Curso Técnico em Agropecuária dá  suporte  

às disciplinas do Ensino Médio. 

Em Janeiro de 2017, com objetivo de formar novas turmas do Curso Técnico e 

Ensino Médio reuniram-se nas dependências da Escola: pais, alunos, educadores e 

equipe gestora no intuito de proporcionar oportunidade para esclarecimentos quanto o 

funcionamento do nosso Projeto. O resultado foi animador, iniciamos o ano letivo 

com uma ótima clientela. Novos pais e alunos se comprometeram com uma educação 

de qualidade dando credibilidade ao IEDUCAN (Instituto Educacional Assistencial 

Nossa Senhora das Neves) e se colocando a disposição de apoiar este trabalho que 

tanto benefício trás a juventude do município e região, tornando-se um ponto de 

referencia educacional e assistencial no vale do Mucuri.  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

AULAS PRÁTICAS  

 Momentos importantes que muito contribui na formação, no incentivo a produção 

e na ampliação do conhecimento prático dos nossos jovens. Tudo isso, graças à 

participação e empenho dos alunos, professores, familiares e voluntários, que 

muito acreditam no nosso trabalho de auto-sustentabilidade. 

 Proporciona oportunidade de conhecer e analisar a demanda do setor agropecuário 

da nossa região, através de visita técnica. Possibilitando maior conhecimento na 

área do Agronegócio, que hoje se vê como uma saída da crise atual. 

 



                        

             
 

 

                                               CELEBRAÇÔES 

Além da Formação Técnica  com um  ensino de qualidade, a Escola proporciona a 

seus alunos uma  educação para a vida. E não poderia  deixar de lado a formação 

espiritual de extrema importância que faz parte do nosso cotidiano, pois nossos alunos 

iniciam o dia numa roda de oração. Bem como em outros  momentos de reflexão, 

análise, pedidos e agradecimentos por tudo que Deus nos proporciona. 

Neste ano de 2017 já passamos por três eventos celebrativos extremamente 

importantes, O primeiro foi uma tarde de encontro onde fizemos um momento orante 

muito importante na acolhida dos nossos novos jovens; o segundo foi a celebração da 

Páscoa, onde os alunos se envolveram participando de uma reflexão sobre o 

verdadeiro significado da Ressurreição  de Jesus Cristo em nossa vida, a culminância 

desta celebração se deu com a partilha do pão; o terceiro evento, houve a Missa em 

comemoração ao mês de Maria onde os jovens da nossa Instituição fizeram a 

Coroação de Nossa Senhora em homenagem às mães, ressaltando a importância da 

Família na formação espiritual dos nossos alunos.  



   

  

 
 

 

 

COMO FICAR INDIFERENTE DIANTE DAS INJUSTIÇAS? 

Escola Agrícola Terra Mãe marcou presença no manifesto organizado pelo Sindicato 

Rural em repudio às injustiças sociais que vem massacrando o povo brasileiro.   

  



  
 

 
 

OLIMPÍADA PEDAGÓGICA 2017 – TEMA: CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

No ano 2017, nós Escola Agrícola Terra Mãe realizamos a X Olimpíada 

Pedagógica  abordando o tema da Campanha da Fraternidade desse ano: 

“Biomas Brasileiros e Defesa da Vida” com objetivo de levar nossos 

jovens a refletir sobre as questões ecológicas e sociais que afetam o 

mundo, destruindo assim a nossa “Casa Comum” e como Igreja não 

podemos ser indiferentes. 

De forma lúdica e criativa foram apresentadas diversas atividades que 

surpreenderam a comunidade local, regional e familiares que prestigiaram 

a capacidade crítica e artística da nossa juventude. Contamos com a 

presença de  autoridades religiosas, políticas e educacionais que muito 

contribuíram na avaliação dos trabalhos dos nossos alunos. 

     



  

  
 

Nossos louvores e agradecimentos a Deus na sua Divina Providencia e a todas  

as pessoas de boa vontade que nos apóiam e sustenta nesta grande Missão!  

Unidos em Cristo. 

 

 Irmã Célia e Equipe Terra Mãe. 

 

 

 


