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O papo agora é com o 
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Para guardar 
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nossa linha do tempo
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rolando 
Envolvimento com a 
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segundo semestre de 2017

@presidente 
As novidades para 2018

Com a voz, as garotas 
que têm muito a dizer.

Nós por elas



Crescer Legal - Passada a 
fase piloto do Programa de 
Aprendizagem Profissional Ru-
ral, quais suas percepções da 
experiência?

Luiz Ricardo Pinho de Moura – Exce-
lente. O programa oportunizou aos alu-
nos grandes experiências de inovação 
na aprendizagem, desenvolvendo habi-
lidades e competências de avaliar seu 
próprio aprendizado, realizando vínculos 
junto à comunidade local e diferentes en-
tidades.

Crescer Legal - Na segunda edição do 
curso “Empreendedorismo em Agricul-
tura Polivalente Gestão Rural”, a 6ª CRE 
continua parceira. Por quê?

Luiz Ricardo Pinho de Moura – Sim. 
Porque o Programa contribui para o 
aperfeiçoamento da formação do aluno, 
levando ele a ter um novo perfil que não 
seja um mero executor de procedimentos 
às redes de produção de conhecimento, 
assumindo o comando de seu trabalho, e 
isso também colabora com suas atitudes 
de aprendizagem na sala de aula.

“O Programa encoraja 
o aprendiz  a estar 
no ambiente escolar 
com mais motivação 
e melhores aptidões 
para a produção do 
conhecimento.” 

Luiz Ricardo Pinho 
de Moura

trocando ideias@presidente

A segunda edição do Boletim Cres-
cer Legal vem com reportagem so-
bre o Nós por Elas – A voz feminina 
do campo, projeto de valorização e 
desenvolvimento de jovens egres-
sas, por meio da comunicação. En-
quanto a gente bate esse papo, elas 
estão espalhando mensagens de 
reflexão sobre a vida da mulher no 
campo, por meio de programas que 
estão sendo veiculados em rádios 
por parceiros e via internet.
Por aqui, já estamos preparando as 
atividades de 2018. O piloto do Pro-
grama de Aprendizagem Profissio-
nal Rural foi um sucesso e no pró-
ximo ano ampliaremos o curso para 
outros dois municípios, com 140 
vagas, em sete turmas. Com satis-
fação, percebemos que já somos 
referência pela inovação da apren-
dizagem social, na qual o aprendiz 
recebe remuneração para se quali-
ficar e ampliar seus horizontes em 
relação ao meio rural. 
2018 promete. Vem com a gente!

Iro Schünke, diretor-presidente do 
Instituto Crescer Legal

Crescer Legal - Há relação entre 
as oportunidades de profissio-
nalização e o aproveitamento 
escolar dos adolescentes no 
ensino regular?

Luiz Ricardo Pinho de Moura 
- Com certeza. O aluno amplia suas 

competências com vistas à qualificação 
discente, contribuindo para o processo 
de aprendizagem, e também à diminui-
ção dos índices de reprovação e evasão, 
além de melhorar significativamente a re-
lação teoria e prática.

Crescer Legal - Para a escola pública, 
parcerias como essa com o Instituto 
Crescer Legal contribuem para o desen-
volvimento integral dos jovens? Por quê?

Luiz Ricardo Pinho de Moura – Sim. 
Ouvindo os professores, observamos 
que o aluno que participa do Programa 
de Aprendizagem Profissional Rural tem 
crescimento nas atitudes cotidianas da 
sala de aula, tendo uma consolidação 
dos valores e princípios institucionais da 
escola. O Programa encoraja o apren-
diz  para estar no ambiente escolar, com 
mais integridade, motivação e com me-
lhores aptidões para a produção do co-
nhecimento.

Luiz Ricardo de Moura 
(0 Chiquinho) 
é Coordenador Regional da Secretaria de 
Educação do Estado do Rio Grande do Sul, titular 
da 6ª Coordenadoria Regional de Educação/RS.  

linha do tempo

27/06/2017 
Linha do Rio, 
Candelária (RS)

29/06/2017
Vila Progresso, 
Vera Cruz (RS)

07/12/2017 
Boa Vista, Santa,
Cruz do Sul (RS)

Luiz Ricardo de Moura  

é Coordenador Regional da Secretaria de 
Educação do Estado do Rio Grande doSul, 
titular da 6ª Coordenadoria Regional de 
Educação/RS.  

#formaturas

Compilamos os melhores 
momentos dos jovens aprendizes 
certificados no curso de 
Empreendorismo em Agricultura 
Polivalente – Gestão Rural. Para 
guardar no coração!

26/09/2017
Linha Taquari Mirim,
Venâncio Aires (RS)

31/10/2017 
Centro,

Vale do Sol (RS)



 
 

PELA 
COMUNIDADE

Os jovens aprendizes de Candelária 
promoveram um curso de informática 
básica para moradores de Linha do 

Rio. Como haviam constatado entre os 
moradores da localidade o interesse e a 
necessidade de saber informática, eles 

articularam, buscaram instrutor do 
Senar e divulgaram o curso.

COMO É SER 
VEREADOR

Os aprendizes de Vale do Sol participaram 
de uma brincadeira bem real. Eles puderam 
ser vereadores por um dia e tiveram uma 

sessão especial da Câmara Municipal. Cada 
um desempenhou uma função na 22ª 

Sessão Plenária do Estudante, desde a 
presidência da mesa, até participações 

na tribuna.

Intercâmbio de 
experiências

Representantes de oito países conheceram de 
perto as ações do Instituto Crescer Legal no dia 
23 de novembro. A atividade reuniu representantes 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), do 
Ministério do Trabalho e de profissionais ligados às 
áreas de fiscalização do trabalho infantil no Brasil, 
Paraguai, Peru, Moçambique, Mali, Tanzânia, 
Jamaica e Myanmar. O grupo foi recebido pelos 
jovens aprendizes de Boa Vista, no interior de 
Santa Cruz do Sul, e ficaram impressionados com 
o modelo de aprendizagem rural oferecido pelo 
Instituto.

o que
está

rolando

TUDO PELA SOMBRA

Dentro de alguns anos, quem usa o 
caminhódromo de Vila Progresso, em 
Vera Cruz, vai caminhar pela sombra de 
árvores plantadas pelos jovens apren-
dizes do Crescer Legal. Em setembro, 
eles se reuniram para plantar mudas no 
entorno do espaço destinado à prática 
de atividades físicas e lazer. 

FAZENDO ARTE

Cinco aprendizes do Crescer Legal 
tiveram sua aventura pelos palcos da vida 
durante o 9º Ciclo de Conscientização. 
Eles fizeram parte da peça Rádio 
Fascinação e se apresentaram pelos 
três estados do Sul. Em torno de 2,4 mil 
pessoas assistiram ao espetáculo ao vivo 
nas seis apresentações e mais de 11 mil 
já viram a peça no facebook.  

NA EXPOINTER

A convite da Federação da Agricultura 
do Rio Grande do Sul, os aprendizes 
egressos do curso Empreendedorismo 
em Agricultura Polivalente participaram 
da 40ª Expointer, em Esteio (RS). 
No espaço destinado a iniciativas 
voltadas à educação no campo, 
eles demonstraram os resultados 
do Programa de Aprendizagem 
Profissional Rural. 

Curta a gente!
facebook.com.br/institutocrescerlegal

na rede

A cada dia fico mais apaixonada pelo 
legado que está sendo deixado pelo 
ICL. Belíssima iniciativa destes jovens!

Deise Kanitz 
(em 22 de setembro de 2017)

Parabéns Nádia Fengler Solf, Isa 
Klein, Cristiana Rehbein, Bruna 
Ferreira, Grazi Pinton, Ana Paula 
Justen e Adriano Emmel ! Sucesso 
e realizações para os jovens!  

Silvia Ramirez
(em em 25 de setembro 2017)

“Parabéns aos formandos, mas 
em especial a todos os envolvidos 
neste projeto. Demonstração de que 
nosso querido Brasil tem jeito, sim, 
basta as pessoas certas estar no 
lugar certo. Em frente......”

Paulo Fengler
(em 27 de junho de 2017)



reportagem

reze gurias de Vera Cruz e 
Candelária (RS) estão dando o 
que falar. Elas são as donas da 

voz, do projeto Nós por Elas – A voz 
feminina do campo, realizado em par-
ceria com os cursos de Comunicação 
da Universidade de Santa Cruz do Sul 
(Unisc) e que tem o objetivo valorizar e 
desenvolver jovens egressas, capaci-
tando-as na área de comunicação. 
Entre as atividades estão a produção 
de programas de rádio e conteúdo 
para a internet. Conforme a consultora 

T

Só dá elas!
O papel da mulher 

na sociedade, trabalho 
infantil, sucessão rural e 
violência contra a mulher 

estão entre os temas 
discutidos pelas 

jovens

#NósPorElas

Iniciado em setembro de 2017, o projeto 
conta com 13 jovens participantes de Vera 
Cruz e Candelária, com idade entre 16 e 
19 anos, que recebem bolsa de estudos 
do Instituto Crescer Legal. Os programas 
começaram a ser gravados em novembro, 
no laboratório de Rádio da Unisc e 
abordam temas voltados à valorização 
da mulher e questões inerentes ao meio 
rural. As oficinas foram coordenadas pela 
educadora social Cristiana Rehbein, do 
Instituto, e contaram com a orientação 
do professor Leonel Aires, professor do 
Curso de Comunicação Social da Unisc. 

Expediente: Esta é uma publicação semestral digital do Instituto Crescer Legal, dirigida a associados, consultores, parceiros, jovens aprendizes, autoridades, 
imprensa e lideranças empresariais e políticas. Realização: Instituto Crescer Legal (www.crescerlegal.com.br). Endereço: Rua Galvão Costa, 415 / Sala 
A - Centro. Santa Cruz do Sul - RS. CEP: 96810-012. Fone: 51 3713-1777. E-mail: contato@crescerlegal.com.br

“Orgulho em vestir essa camisa.” 

Fernanda Hauth
(em 22 de setembro de 2017)

“Muito grata em poder ter 
participado dessa maravilhosa 
oportunidade, a saudade das 
apresentações por diferentes 
cidades e estados já está grande.”

Tauany Faber
(em 19 de setembro de 2017)

“Foi marcante demais!!! Presentes 
da vida!!! GRATIDÃO.”

Simone Bencke  
(em 20 de setembro de 2017)

Parabéns aos alunos, pais, 
educadores, entidade proponente e 
demais envolvidos neste projeto!!

Salete Faber
(em 27 de junho de 2017)

Ouça os programas do 
Nós por Elas em 
www.crescerlegal.com.br

do Instituto, Ana Paula Motta Costa, 
as questões de gênero atravessam 
todas as problemáticas sociais, espe-
cialmente nos tempos contemporâne-
os. “No caso dos jovens do campo, 
se para os meninos a possibilidade de 
acessar a educação e um projeto de 
vida não é fácil, o que os leva, soma-
do a outros fatores, ao trabalho infantil, 
para as meninas rurais as dificuldades 
são ainda maiores”, diz. 
A ideia do projeto é que elas percebam 
mais amplamente suas próprias vidas. 

“As meninas rurais podem escolher se 
querem ser gestoras de suas proprie-
dades, ir para a cidade estudar, ficar 
no campo e empreender, entre outras 
opções”, comenta Ana Paula. “Muitas 
vezes estas escolhas não são fáceis ou 
possíveis, porque o lugar reservado às 
mulheres no campo é restrito. Assim, 
é preciso instrumentais e experiências 
de aprendizado”.

Ana Paula Motta Costa, consultora do 
Instituto Crescer Legal.


