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Está rolando 
Muitas tarefas bacanas 
ocorrem nas turmas do 
Programa de Aprendizagem

Trocando ideias  
O papo da vez é com 
Bruno Maciel, jovem que 
vê possibilidades no agro

Linha do tempo 
Veja os acontecimentos mais 
marcantes dos últimos meses

Na Rede 
Aplausos virtuais no sexto 
aniversário do Instituto

@presidente 
Nova oportunidade 
para os aprendizes

Oportunidade 
para ir além

Aprendizes estão de volta, agora para 
complementar o aprendizado



@presidente

Os nossos aprendizes rurais estão 
usufruindo da nova oportunidade.  
Em seu segundo ano contratados 
pelas empresas parceiras dentro da Lei  
da Aprendizagem para frequentar o curso 
complementar de empreendedorismo 
e gestão, eles estão tendo o salário 
proporcional por mais um ano,  
além do aprofundamento de conteúdos 
e atualização dos temas abordados em 
2020 no Programa de Aprendizagem 
Profissional Rural. 

Em 2020 e nos primeiros meses de 
2021, o atendimento foi remoto,  
com atividades realizadas em casa de 
acordo com planos de estudos mensais. 
E aos poucos, com as atividades 
presenciais seguindo todos os protocolos 
estipulados pelos parceiros que sediam 
os espaços para o curso, um novo 
mundo de perspectivas se apresenta. 
O diferencial está na possibilidade de 
vivenciar a interação em grupo, discutir as 
temáticas com os colegas e desenvolver 
competências comportamentais com 
maior profundidade. O retorno se deu  
de forma gradativa e também estão sendo 
retomadas, dentro das possibilidades, 
as atividades externas, com saídas  
de estudo.

Que tenhamos todos um segundo 
semestre cheio de oportunidades!

Iro Schünke, diretor-presidente  
do Instituto Crescer Legal



É muito importante ter formação para permanecer no campo 
porque você produz mais quando sabe as técnicas corretas.“ ”

trocando ideias

Bruno Maciel Lange
16 anos, é filho de produtores rurais 
do município gaúcho de Sinimbu e foi 
aprendiz do Instituto Crescer Legal em 2019. 

Crescer Legal: Você acha 
que existem oportunidades  
de prosperidade para os jovens  
no meio rural? 

Bruno: Sim. Existem sim muitas 
oportunidades para o jovem que vive 
no campo, como o próprio Crescer Legal  
e as Escolas Família Agrícola, que nos incentivam  
a valorizar e praticar a agricultura. Mas, se 
houvesse mais incentivo, nós estaríamos muito 
mais amparados e essas possibilidades chegariam 
ao conhecimento de muito mais jovens.

Crescer Legal: Na sua opinião, quais os fatores 
mais importantes para o desenvolvimento  
da juventude do campo?

Bruno: Neste momento, a internet é muito 
importante para que se consiga estudar. A gente 
sabe que tem muitos jovens que sequer têm sinal 
de celular. Na minha casa, é preciso usar um 
provedor de internet via satélite, que é muito caro, 
mas é a única opção.

Crescer Legal: Como aprendiz do Crescer 
Legal, você desenvolveu um projeto de produção 
de frutíferas na propriedade da sua família.  
Como está o pomar?

Bruno: O pomar está indo bem e já tenho uma 
parte que está produzindo. Procuro aprimorar 
com práticas de manejo com a ajuda de um curso 
CSA (Comunidade que Sustenta a Agricultura) 
sobre a agricultura biodinâmica para alternativa de 

desenvolvimento, do qual estou 
participando junto à Escola Família 
Agrícola de Vale do Sol (Efasol). 

Crescer Legal: Para você, como foi 
a experiência de jovem aprendiz rural?

Bruno: A experiência foi muito importante 
para mim, pois eu aprendi a gerir o meu 
dinheiro, sem contar as coisas que aprendi 
com as pesquisas, atividades na comunidade, 
as amizades e também os lugares que a gente 
conheceu. Todas as práticas como aprendiz 
foram determinantes para que eu fizesse meu 
projeto e depois entrasse na Efasol. E tudo isso 
teve ajuda importante da minha mãe que dizia pra 
eu aproveitar, pois essa oportunidade não existia 
na época dela.

Crescer Legal: Atualmente você continua 
se especializando na produção rural.  
Você acha importante ter formação profissional 
para permanecer no campo? 

Bruno: É sempre muito importante ter formação 
para permanecer no campo porque você produz 
mais quando sabe as técnicas corretas. Às vezes 
se gasta dinheiro com produtos que poderiam ser 
substituídos por caldas caseiras. Eu, por exemplo, 
entrei nesse curso da CSA para ver coisas novas 
para poder implantar na propriedade porque 
informação e conhecimento nunca é demais. 
Futuramente, quem mais estudou, vai conseguir 
se dar melhor no meio rural.



linha do tempo

1º de dezembro de 2020 

O Crescer Legal foi destaque em nível nacional na 17ª 
edição do Prêmio Innovare. A prática Aprendizagem 
profissional como alternativa ao combate do trabalho 
infantil no meio rural foi homenageada na Categoria 
Justiça e Cidadania e foi uma das 12 selecionadas 
entre 646 inscritas em seis categorias. O resultado foi 
divulgado em ato virtual com os ministros do Superior 
Tribunal Federal Ayres Britto, Alexandre de Moraes, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, 
Luiz Fux e Rosa Maria Weber.

15 de março de 2021
Começo do curso complementar do Programa de 

Aprendizagem Profissional Rural que em 2021 ocorre 
em sete municípios: Boqueirão do Leão, Canguçu, 
Cerro Branco, Herveiras, Passo do Sobrado, Santa 

Cruz do Sul e Sinimbu. A oportunidade de continuar 
como aprendizes do Instituto foi oferecida aos 

participantes de 2020 porque, devido à pandemia, não 
foi possível completar a programação total do curso.

31 de março de 2021
Início das atividades da segunda turma do Programa 
de Boas Práticas de Empreendedorismo para a 
Educação, em Canguçu (RS). São 15 professores de 
11 escolas participantes da formação conduzida pelo 
educador social Adriano Emmel. A iniciativa consiste 
em compartilhar ferramentas metodológicas testadas 
e aprovadas pela equipe pedagógica do Crescer 
Legal para atuação empreendedora na educação.  



23 de abril de 2021
Na celebração dos 6 anos do Instituto Crescer 

Legal, foi lembrada a história que teve início em 
2015 e que vem se desdobrando com ações 

inovadoras de valorização do campo. O Programa de 
Aprendizagem, responsável por tornar real a presença 
de jovens aprendizes nas zonas rurais, se consolidou 

como uma das ações mais inovadoras no combate 
ao trabalho infantil e na qualificação dos jovens rurais. 

Maio de 2021
O Relatório Institucional do Instituto Crescer 

Legal de 2020 chegou mostrando a adaptação 
devido à pandemia e as iniciativas tomadas para 

dar continuidade aos programas direcionados 
aos jovens do campo. São 40 páginas com 

depoimentos de aprendizes e parceiros, relatos e 
informações sobre as atividades realizadas no ano 

e também dados sobre a trajetória do Instituto. 

28 de abril de 2021
No Dia da Educação, os 135 jovens aprendizes 
tiveram um encontro virtual com o presidente do 
Instituto Crescer Legal, Iro Schünke, gestores e 
educadores. Na ocasião, o egresso Wesley Gomes 
falou aos atuais aprendizes que diferentes portas se 
abriram para ele a partir da sua participação no curso. 
“Minha vida mudou muito. Aprendi a me adaptar 
melhor ao mundo, para falar em público, para criar 
projetos e expô-los”, contou Wesley, que trabalha 
como desenhista e já recebeu diversos prêmios. 



o que 
está 

rolando

#SOLTAOSOM 

Nos primeiros meses de 2021, ainda 
sem encontros presenciais, os jovens 
criaram playlists conjuntas para 
compartilhar suas músicas preferidas 
e ouvir a preferência dos colegas.  
Na atividade, que levou o nome de 5 
dias, 5 músicas, eles foram convidados 
a contar o porquê das escolhas.  
E o resultado foi muita integração, 
o que movimentou os grupos de 
whatsapp das turmas. Na foto, Deivid 
William Dorfei, de Sinimbu, ouvindo  
as sugestões dos colegas.

ÁRVORE HORIZONTAL 

Diversas atividades aproximaram ainda 
mais os aprendizes e suas famílias 
no período de atendimento remoto.  
Uma delas foi a árvore horizontal, que 
teve pesquisa e conversas com a turma 
de casa sobre valores e características 
familiares que se perpetuam até hoje e 
que servem de exemplos e ensinamentos 
para os jovens. Na foto, a árvore elaborada 
por um aprendiz de Cerro Branco.

NOSSO MEIO RURAL 
É INTEIRO

O meio rural é muito mais do que um 
espaço produtivo. É o local da família, 
da comunidade, de aprendizagem,  
de preservar tradições, de aconchego 
e tranquilidade e de muitas histórias. 
Essas observações constaram no 
exercício O meio rural é um espaço de 
vida, no qual os aprendizes descreveram 
suas visões sobre o campo. Na foto, 
Camily Vitoria Ferreira, de Santa 
Cruz do Sul, em uma das paisagens  
da propriedade da sua família.



MINHA FAMÍLIA É...

Para refletir sobre as particularidades de 
cada membro da família, os aprendizes 
realizaram atividade de observação 
e identificação das características e 
gostos pessoais de cada um. Foram 
momentos de descontração e interação, 
proporcionando trocas de experiências e 
cultura. Veja a representação da família 
de uma aprendiz de Boqueirão do Leão. 

FILTRO DOS SONHOS

O filtro dos sonhos, segundo sua 
simbologia, serve para purificar as 
energias, separando os sonhos positivos 
dos negativos. Ao construir as peças, 
muitos jovens demonstraram ter dedicado 
tempo e atribuído significado à tarefa, 
pois filtros lindos foram exibidos nas fotos 
enviadas aos educadores. Veja a criação 
de Uellen Machado Linhares, da turma de 
Passo do Sobrado.

MURAL VIRTUAL

Para mostrar os espaços de estudo 
de cada aprendiz durante a pandemia, 
foram criados murais colaborativos 
virtuais, com depoimentos e fotos de 
objetos significativos e de lugares da 
casa e da propriedade importantes nas 
atividades em home office. Veja o mural 
da turma de Canguçu.

IGUALDADE

Questões de gênero têm feito parte das 
reflexões dos aprendizes. Ao expressar 
percepções sobre a desigualdade no 
âmbito do trabalho, eles analisaram a 
evolução histórica. Para Letícia Scherer, 
de Herveiras, “igualdade não significa que 
homens e mulheres são iguais, mas que 
cada um, independente de gênero, deve 
desenvolver as suas responsabilidades, 
lutar pelos seus direitos e correr atrás 
das suas oportunidades.”



reportagem
Para aprendizes de 

2020, a oportunidade 
veio em dose dupla. 

Estão em novo 
contrato e novas 
possibilidades.

Depois de um 2020 de atividades remotas, as parcerias foram renovadas, as empresas 
mantiveram as cotas de contratação e os aprendizes do campo receberam a chance 
de mais um ano de estudo sobre empreendedorismo e gestão. E quem pode, aproveitou  
a oportunidade, pois 113 jovens estão em seu segundo ano e são os veteranos a quem se 
juntaram 22 novos aprendizes. A adesão ao curso complementar foi grande porque ficou um 
gostinho de ‘quero mais’, já que na pandemia o curso seguiu remotamente. 

E as comunidades onde o Instituto Crescer Legal está presente 
mostram seu reconhecimento. Por exemplo, a prefeita de Sinimbu-RS,  
Sandra Backes, diz que, através do estímulo ao empreendedorismo, 
muitos jovens optam por permanecer no campo e dar continuidade 
ao trabalho dos pais e avós. “É através do curso que descobrem  
o interesse por suas propriedades e decidem permanecer nelas,  
o que reflete na diminuição do êxodo rural”, constata.

Conforme a prefeita, o curso desperta novos objetivos para as 
famílias, pois não são só os jovens que aprendem. “Significa novas 

possibilidades aos jovens, que têm a oportunidade de empreender e, 
aliado a isso, ainda recebem seu primeiro salário. São estímulos para 
o próprio potencial e faz com que as famílias acreditem nas ideias dos 
filhos e aceitem mudanças e inovações nas propriedades”, completa.

Os benefícios nas vidas dos jovens são percebidos também pela equipe 
do Instituto. Para a educadora Ana Paula Justen, os aprendizes 
estão com muitas expectativas, especialmente na retomada dos 
encontros presenciais, com a troca de ideias, compartilhamento de 
experiências e a possibilidade de viagens pedagógicas. 

A aprendiz Camily Vitoria Ferreira conta que, no ano passado, conheceu 
mais a propriedade da família e teve uma nova visão do campo e do que 
é empreender. “E continuo, pois o presencial é melhor ainda”, acrescenta.  
E Felipe Eduardo Lange relata que os primeiros dias do curso em 2020, ainda 
presenciais, foram o início da sua “carreira de trabalho”. Mesmo sendo youtuber 
há seis anos, ele diz que responsabilidade e salário surgiram no Crescer Legal. 
“Agora, novamente no presencial, vem a emoção de fazer e ver tudo de perto, 
pois o online não chega aos pés da experiência emocional tradicional”.

Para eles, oportunidade dobrada

De volta, para complementar
o aprendizado



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 3902-3380. E-mail: contato@crescerlegal.com.br

na rede Curta a gente!
facebook.com.br/institutocrescerlegal

“Muchas felicidades. 
Instituto Crescer Legal y que 
vengan muchos años más.
Son un maravilloso equipo 
de trabajo. Muitos parabéns 
Instituto Crescer Legal e que 
venham muitos anos mais.  
Eles são uma equipe 
maravilhosa de trabalho.”

Luis Angel Velázquez 
(em 23 de abril de 2021)

“Foi muito bom fazer esse 
curso, melhor educador 

Adriano Emmel”

Junior Oliveira 
(Em 3 de abril de 2021)

“Parabéns, Instituto 
Crescer Legal pelos 
6 anos de atividades     
Muito orgulho de fazer 
parte desta trajetória 
e trabalhar com essa 
equipe maravilhosa   
#aprendizagemrural 
#6anosicl    ”

Taciane L. Velázquez
(Em 23 de abril de 2021)

“6 anos Instituto 
Crescer legal        que 

venham muitos anos de 
aprendizados e vivências. 

Feliz em fazer parte 
dessa história        ”

Grazi Pinton 
(em 23 de abril de 2021)

“Criatividade é forte 
nessa #baitaequipe       ”
 
Nádia Fengler Solf 
(Em 30 de março de 2021)

“Parabéns Instituto 
Crescer Legal, pelos 
06 anos de existência 
Fazendo a diferença na 
vida de tantas pessoas, 
tantos lugares    orgulho 
de fazer parte dessa 
história    ”

Adriano Emmel
(Em 23 de abril de 2021)

“Prepara!     6 anos 
Instituto Crescer Legal!     

Grata por fazer parte 
dessa equipe e fazer 

história!!     Tão gratificante 
ver o quanto nossos 

jovens crescem (em todos 
os sentidos!) e se tornam 

protagonistas, fazendo 
acontecer!    #6anosicl”

Ana Paula Justen
(em 23 de abril de 2021)


