
Terra Mãe, Enfrentando Desafios e Conquistando Vitórias! 

No decorrer deste ano 2016 muitas maravilhas o Senhor nos agraciou, dando condições 

de gerar igualdade de oportunidades para nossa juventude carente de uma formação 

integral, humana e espiritual. 

Fomos destaque em uma pesquisa a nível nacional, onde a Escola Agrícola Terra Mãe 

foi incluída entre as 21 escolas pobres com notas melhores no ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio), que as instituições mais ricas do Brasil.  

    
 

Aconteceu nossa Festa Junina, que muito contribuiu para o fortalecimento de vínculos 

entre nossa comunidade interna com familiares e comunidade local. Foi uma noite de 

entretenimento e alegria com danças e comidas típicas. Houve grande participação por 

parte dos nossos funcionários, alunos e familiares que colaboraram para que tudo pudesse 

acontecer de maneira organizada e prazerosa. 

Esta é uma grande Festa beneficente “Noite Terramanhense”, que envolve toda 

comunidade e região, com intuito de arrecadação financeira que cobre as despesas de 13º 

e Férias dos funcionários no final do ano. 

Graças a Deus, obtivemos um resultado satisfatório. 

    



Momento forte de espiritualidade onde tivemos a participação de toda Família 

Terramanhense: Irmãs, Funcionários, Alunos, familiares e Projeto Social. Enfatizando 

sempre a importância da vocação da nossa juventude em viver bem o Projeto de Deus em 

suas vidas. 

Celebramos no dia 05(cinco) de Agosto a Festa de Nossa Senhora das Neves com o 

fechamento do Projeto “Semana da Família na Escola”. 

    

No fechamento do mês de Agosto realizamos a nossa X Feira de Ciências, buscando 

inovações através de novos conhecimentos e tecnologias. Onde os estudantes são 

desafiados a adentrar no mundo da pesquisa científica e ao mesmo tempo criar meios 

para aplicação desse conhecimento na prática. Tudo isso acontece com um evento aberto 

onde toda comunidade local e regional é beneficiada com a explanação e experiências 

concretas feitas por nossos alunos. 

Este Projeto Pedagógico “Feira de Ciências” vem contribuindo na formação integral  dos 

nossos jovens/adolescentes, que se envolvem de corpo e alma para que tudo possa 

acontecer com muita qualidade. 

    



 

Presença marcante  dos nossos alunos do Curso Técnico em Agropecuária: 

 Intercâmbio com a UFVJM – Grupo Projeto Desenvolver favoreceu o 

fortalecimento de vínculo e a troca de experiências com os agricultores da região e 

os alunos do Curso Técnico; 

                       

 Visita técnica dos nossos alunos com Diretora e Professores ao Parque de 

Exposição Agropecuária em Teófilo Otoni, nessa visita tiveram oportunidade de 

conhecer e analisar a demanda do setor agropecuário da nossa região. Abrindo 

assim um leque de possibilidades na área do Agronegócio, que hoje se vê como 

uma saída da crise atual; 

       

 

 Aulas Práticas: momentos importantes que muito contribui na formação e no 

incentivo a produção. Graças à participação e investimento na nossa área produtiva 

da Escola obtivemos nesse semestre uma abençoada colheita, que muito vem 

contribuindo na alimentação saudável e sustentável dos nossos 

jovens/adolescentes; 



   

   

 

Na semana da Criança  aconteceu nosso “Festival da Alegria”, evento beneficente 

que proporciona alegria e diversão às crianças da nossa Instituição e da nossa 

cidade. Tivemos uma boa participação da comunidade e muita animação por parte 

dos nossos alunos que se caracterizaram como personagens de histórias infantis, 

que contribuíram na diversão da criançada, também funcionários e voluntários 

dedicaram tempo na organização e participação do evento. 

       

 



No fechamento do nosso Bimestre escolar foi proporcionado às Equipes 

vencedoras da Olimpíada Pedagógica e da Feira de Ciências um passeio cultural  

na cidade de São Paulo. Oportunidade única para nossos jovens/adolescentes que 

muito carecem de vivencia e experiência de conhecimento e relacionamento 

interpessoal. Foi um grupo de 24(vinte e quatro) pessoas entre pais, alunos, 

professores e diretora.  

Experiência que marcou profundamente nossos jovens, principalmente na 

convivência, na espiritualidade alimentada por visitas a locais sagrados e 

celebrações marcantes como, por exemplo, a participação na celebração da santa 

missa no Mosteiro São Bento seguida de uma visita dirigida por um Monge 

Beneditino, que  contribuiu no conhecimento cultural e religioso do grupo. Outro 

momento marcante foi a visita ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida que 

trouxe muita emoção e profunda reflexão ao grupo. 

   

             

 

Intercambio da Escolinha de Futsal “Projeto Passe de Letra” com o CEIA (Centro 

Educacional da Infância e Adolescência Giovanni Batista Becci), experiência de 

socialização que muito marcou nossas crianças/adolescentes, que foram agraciados 

com uma calorosa acolhida de muita convivência fraternal e fortalecimento de 

laços de amizade. A participação nos jogos esportivos foi de grande 

aproveitamento para as relações interpessoais, além da oportunidade de vivenciar  

experiências em outra Instituição que faz parte da nossa Congregação. 



   

  

Tudo isso, graças a Providência Divina que nunca nos faltou e colaboração                                 

de benfeitores anônimos que sempre acreditam e apóiam a nossa Missão. 

Em comunhão espiritual. 

Irmã Célia. 


