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Semeando o
empreendedorismo
Programa de Boas Práticas segue incentivando
ideias inovadoras por meio da educação.

Trocando ideias

O Instituto Crescer Legal na opinião
da chefe da Associação Internacional
de Produtores de Tabaco

Está rolando

Saiba o que andam fazendo os
jovens aprendizes do Programa de
Aprendizagem Profissional Rural

@presidente

Após encontros com os aprendizes,
Iro Schünke comenta o retorno das
atividades presenciais

Linha do tempo

Confira os principais acontecimentos do
primeiro semestre de 2022

Na Rede

Nos sete anos do Instituto, as felicitações
que chegaram pelas redes sociais.

@presidente
Entre as nossas muitas alegrias de 2022 está
o retorno do Programa de Aprendizagem
Profissional Rural ao seu formato original,
com turmas de aprendizes discutindo ideias
para suas propriedades e comunidades
de forma presencial e vislumbrando um
futuro promissor. Pude estar com todos
eles neste primeiro semestre e o que vi são
jovens otimistas, que logo adiante estarão
engajados em seus projetos de vida.
Para o segundo semestre, além da agenda
cheia de atividades para os aprendizes,
seguimos as ações voltadas para os egressos.
Uma delas é a sexta edição do Programa Nós
por Elas – A voz feminina do campo, no qual
meninas que foram nossas aprendizes têm
a possibilidade de tornarem-se produtoras e
apresentadoras de programas de rádio para
abordar assuntos do universo feminino do
meio rural.

Iro Schünke, diretor-presidente
do Instituto Crescer Legal

Outra ação que vem multiplicando a
proposta do Instituto é o Programa de Boas
Práticas de Empreendedorismo para a
Educação. Este ano, mais 15 professores
de escolas rurais de Canguçu (RS)
participam da iniciativa pela qual nossa
equipe compartilha a metodologia usada
pelo Crescer Legal visando fomentar
ideias inovadoras no campo. Já em sua
terceira edição, o programa contabiliza
mais de 40 professores inserindo ideias
empreendedoras na sua atuação junto
aos alunos.
Será, certamente um segundo semestre
cheio de empreendedorismo, boas iniciativas
e muitas parcerias.

trocando ideias
Mercedes Vázquez

CEO da Associação Internacional de Produtores de
Tabaco (ITGA) é natural da Espanha. Formada em
tradução e interpretação, já atuou como professora.

“

O Instituto Crescer Legal é um modelo a ser replicado. É sem dúvida o
mais consistente e o impacto que tem nos jovens está comprovado.

Crescer Legal - Qual sua
percepção
acerca
do
trabalho desenvolvido pelo
Instituto Crescer Legal de
combate ao trabalho infantil
e oferta de oportunidades para
os jovens do campo?
Mercedes Vázquez - Tenho acompanhado
com bastante interesse o trabalho desenvolvido
pelo Instituto Crescer Legal. A ITGA é membro
fundador da Fundação para a Eliminação do
Trabalho infantil no tabaco (ECLT pelas suas
siglas em inglês) e o Instituto Crescer Legal,
no contexto de trabalho com os jovens e a
aproximação ao meio rural, é o melhor exemplo
que conhecemos desenvolvido pelo nosso
setor. Graças a estes valores, o Instituto atingiu
o grau de excelência que atualmente possui e
é percetível na prática e no retorno satisfatório
para os jovens. Eu pessoalmente tenho contado
com a ajuda e a experiência do Instituto na
hora de desenvolver outras iniciativas similares
em diversas regiões do mundo. Para mim, é o
exemplo e a referência a seguir.
Crescer Legal - O trabalho infantil ainda é
um problema a ser enfrentado na atividade
de produção de tabaco no mundo?
Mercedes Vázquez - Desafortunadamente sim,
é um problema grave que ainda enfrentamos.
Não é único no setor do tabaco, mas sim na

”

agricultura em geral. É por
esta razão que devia ser
tratado de forma holística.
Ainda há um largo caminho
a ser percorrido nesta luta e a
ITGA está comprometida, há mais
de vinte anos, para o erradicar no
nosso setor. Todos os parceiros deviam
estar igualmente implicados. O problema
persiste e manifesta-se com mais intensidade
nos países subdesenvolvidos. A pobreza está na
raiz do problema, mas a educação é a ferramenta
mais poderosa para o combater. Educação, não
só no sentido de proporcionar instrução digna
às crianças e acesso a ela, mas também a
educação sobre o problema em termos gerais.
Crescer Legal - Considera que a iniciativa
do Crescer Legal pode servir de modelo
para outros países que buscam o combate
ao trabalho infantil? Por quê?
Mercedes Vázquez - Considero e acredito
que o Instituto Crescer Legal é um modelo
a ser replicado. É sem dúvida o mais
consistente e o impacto que tem nos jovens
está comprovado com números irrefutáveis. A
ITGA considera o Instituto Crescer Legal um
parceiro fundamental na hora de desenvolver
iniciativas que visam proteger as crianças e os
jovens, oferecer oportunidades por meio da
educação e ativar o estímulo pelo meio rural,
tão desfavorecido e subestimado.

linha do tempo
7 e 8 de fevereiro de 2022
As equipes pedagógica e administrativa do Instituto Crescer
Legal iniciaram 2022 se preparando para o encontro com os
novos aprendizes. Nos dias 7 e 8 de fevereiro, os profissionais
estiveram reunidos em seminário de formação, que envolveu
sensibilização e planejamento, com abordagem de questões
emocionais, profissionais, motivacionais e projetos, com ênfase
nas ideias de criação e transformação.

2 de março de 2022
Em março foi dada a largada para as atividades do ano junto aos mais
de 150 aprendizes do Programa de Aprendizagem Profissional Rural.
O início dos encontros presenciais seguiu o calendário ajustado com
cada município parceiro: no dia 2 de março, em Passo do Sobrado e
Progresso; no dia 3 de março, em Paraíso do Sul, São Lourenço do
Sul e Rio Pardo; e no dia 7 de março, em Cerro Branco e Canguçu.

22 a 26 de março de 2022
Os jovens aprendizes das sete turmas do Programa de
Aprendizagem Profissional Rural participaram da 20ª Expoagro
Afubra e visitaram o estande do Instituto Crescer Legal no
Espaço Inovação do Agro. Na ocasião, foi lançado o Relatório
de Atividades 2021 do Instituto, publicação em português e
inglês que detalha as últimas ações e destaca o reconhecimento
recebido na esfera nacional. O material pode ser acessado em:
crescerlegal.com.br/publicacoes.

30 de março de 2022
Início dos encontros da terceira turma do Programa de Boas
Práticas de Empreendedorismo para a Educação, em Canguçu
(RS). Conduzidas pelo educador social Adriano Emmel, as
atividades constam do compartilhamento das ferramentas
metodológicas testadas e aprovadas pela equipe pedagógica
do Instituto. Ao todo, 15 professores, de 15 escolas rurais,
participam da iniciativa que segue até novembro.

linha do tempo

12 de abril a 5 de maio de 2022
Realização das apresentações das novas turmas nos sete municípios
parceiros. Os eventos tiveram presença do presidente Iro Schünke, e
dos prefeitos de cada município sede: Rudinei Härter (São Lourenço
do Sul), Vinícius Pegoraro (Canguçu), Edgar Theisen (Passo do
Sobrado), Rogério Monteiro (Rio Pardo), Edson Lawall (Cerro Branco),
Artur Ludwig (Paraíso do Sul) e Paulo Gilberto Schmitt (Progresso).

23 de abril de 2022
O sétimo aniversário do Instituto Crescer Legal, fundado em
23 de abril de 2015, foi celebrado em meio aos eventos de
apresentação das novas turmas do Programa de Aprendizagem
Profissional Rural. Iniciativa do Sindicato Interestadual da
Indústria do Tabaco e suas empresas associadas, a entidade foi
criada para gerar novas oportunidades aos jovens do campo e
combater o trabalho infantil.

24 de maio de 2022
Realização do seminário de integração
dos aprendizes, um encontro virtual para
compartilhar conhecimentos, integrar e
aprender. Com apresentação de atividades
realizadas nos primeiros meses do curso de
Gestão Rural e Empreendedorismo - como
maquete, croqui, mural colaborativo e árvore
genealógica -, o encontro das sete turmas
deste ano foi acompanhado pela equipe
pedagógica, educadores e membros da
diretoria do Instituto.

o que
está
rolando
FARTAS FLORA E FAUNA!
O levantamento da flora e fauna feito
pelos aprendizes de São Lourenço do
Sul nas suas propriedades mostrou a
grande diversidade biológica da região.
Eles esquematizaram os dados em
organogramas por localidades e fizeram
um mostruário de sementes e um mural
com técnicas de manejo das culturas
locais. Como lição, ficou a importância
da gestão sustentável para a preservação
ambiental e promoção do bem-estar.

SACHÊS CHEIROSOS E
MEDICINAIS
Plantas medicinais coletadas pelos
aprendizes de Progresso foram
transformadas em sachês aromáticos.
Ao criarem um produto que pode ser
comercializado, eles realizaram o cálculo da
matéria-prima e mão de obra e definiram
o valor final do produto e o marketing para
promover as vendas. O exemplo de linha de
produção levou a percepções sobre gestão
e empreendedorismo.

#AS RAÍZES
Em Paraíso do Sul, as pesquisas dos
aprendizes sobre seus ancestrais
atualizaram as informações genealógicas
locais. Os estudos foram tão profundos
que houve descobertas de parentescos
entre os aprendizes e até com a
família do educador. Na atividade,
além do envolvimento da turma, houve
mobilização dos pais e avós para a
montagem das árvores genealógicas e
livros de família.

NO ECOTURISMO

TECNOLOGIA NA PECUÁRIA

Em visita ao Recanto do Itacolomy,
os aprendizes de Passo do
Sobrado conheceram detalhes
do empreendimento voltado ao
ecoturismo e tiraram dúvidas sobre
o funcionamento, custos e projetos
futuros. Recebidos pelos fundadores
Daiane e Jerry Haas, os jovens
percorreram as áreas de piscinas,
camping, casa de bioconstrução e o
galpão de eventos.

Um dos momentos marcantes do
semestre para a turma de Rio Pardo,
foi a participação na palestra da
empresa Leigado na Expoagro Afubra.
Os jovens conheceram um software
de gestão da propriedade e produção
pecuária. Eles perceberam a vantagem
de investir em tecnologia para qualificar
a atividade rural e fazer o controle de
vendas, lucros e de gastos.

A PROPRIEDADE EM MINIATURA

NA PONTA DO LÁPIS DE COR

Na turma de Cerro Branco, uma das
primeiras atividades de 2022 foi a maquete
da propriedade elaborada com materiais
recicláveis. Os aprendizes ficaram
encantados em poder apresentar para
a turma e para a comunidade as suas
propriedades em forma de miniatura. O
esforço e a criatividade de cada um resultou
em belas representações em alto relevo.

Ao fazerem desenhos da visão aérea
das suas propriedades, os aprendizes
de Canguçu analisaram a abrangência e
as áreas de preservação e de lavouras.
A atividade foi muito significativa
por contribuir para que cada um
compreendesse a organização da
família, as culturas produzidas e como
os pais preservam e aproveitam os
recursos naturais.

reportagem

Educação que incentiva o
empreendedorismo no campo

P

lantar ideias empreendedoras no campo é o que faz o Programa de Boas Práticas de
Empreendedorismo para a Educação junto à rede escolar de Canguçu (RS). Já em sua
terceira edição, a ação compartilha as ferramentas usadas pela equipe pedagógica do
Programa de Aprendizagem Profissional do Instituto Crescer Legal. Em 2022, 15 professores,
de 15 escolas rurais, participam das atividades que irão até o mês de novembro, com encontros
presenciais, assessoria remota e visitação aos estabelecimentos de ensino.
Conforme Adriano Emmel, educador que conduz o programa, o objetivo
é despertar a visão empreendedora por meio do desenvolvimento de
competências e habilidades que viabilizam a inovação didática e pedagógica.
“A teoria aliada à prática é o ponto de partida para a aprendizagem
significativa”, explica. Para ele, um indicador positivo, é o número amplo
de pessoas abrangidas, pois os professores se tornam multiplicadores da
metodologia.

A professora Gissela Knabach Voigt, que está participando da turma
deste ano, diz que o Programa de Boas Práticas está sendo de extrema
relevância por agregar conhecimentos novos para aplicação em sala de
aula. “O programa é diferenciado em sua formação e as sugestões práticas
que nos são passadas são sempre bem-vindas para complementar nossas
aulas do dia a dia”, comenta.

reportagem
E para os professores das edições anteriores, ficaram as ideias de
empreendedorismo na atuação diária. Para Carla Mantovani Furtado, o
programa foi de grande aprendizado. “Permitiu-me inovar minhas aulas e
conhecer melhor a comunidade escolar. Muitas das práticas que aprendi
no curso, continuo aplicando, com grande aceitação por parte dos alunos”,
conta.

“

A parceria com
o Instituto é a
certeza de termos
professores com
aptidão para
essa causa e a
capacidade de uma
transformação cada
vez maior no nosso
município.

”

Transformação
pelo ensino

Canguçu é um município onde a educação do
campo está um passo à frente, com escolas
de turno integral e metodologia adaptada
para o público rural. Segundo o prefeito
Vinícius Pegoraro, o ensino de qualidade é a
ferramenta mais efetiva para acompanhar as
transformações do mundo. “Nossa escola é
alinhada ao pensamento de fortalecimento
da agricultura, mas é necessário que a gente
tenha a capacidade de ver a propriedade
como um empreendimento e, para isso,
precisamos preparar os jovens para que
tenham essa visão”, diz. “Para isso, a
parceria com o Crescer Legal é a certeza de
que vamos, além de contar com professores
dedicados e empenhados que o município já
tem, também que tenham aptidão para essa
causa, com o conhecimento para passar
para os alunos e assim termos a capacidade

Vinícius Pegoraro,
prefeito de Canguçu

Você já segue o Instituto?

de fazer uma transformação cada vez maior
aqui no nosso município”, salienta.

facebook.com/institutocrescerlegal
instagram.com/instituto_crescer_legal

na rede
“Parabéns. Projeto lindo, inovador e com
certeza transformando a vida dos jovens e suas
famílias, sucesso sempre.”
Adriane Maria Müller Solf
(Em 22 de abril de 2022)

“Parabéns por esse trabalho
lindo que gera oportunidades
e a esperança de um futuro
melhor a todos estes jovens,
que podem fazer a diferença
em seu meio.”
Mari Coletto

(Em 22 de abril de 2022)

“Parabéns ICL, parabéns a todos
os envolvidos nesse trabalho
lindo e tão importante!! “
Louise Kamphorst
(Em 22 de abril de 2022)

“Parabéns,
e que seja
premiado sempre, junto aqueles
que aderiram a essa ideia
maravilhosa, de pessoas.”
Luiz Guerreiro

(Em 22 de abril de 2022)

“Lindo trabalho!!! Parabéns a todos
envolvidos! Sucesso sempre!!!”
Leticia S. Arend

(Em 22 de abril de 2022)

“Parabéns a todos os envolvidos!
Uma iniciativa que é motivo de
orgulho e inspiração!”

“Parabéns! Crescer Legal
é um projeto concreto da
positividade de uma equipe
focada e comprometida com o
Jovem Rural.”
Ister Meurer Brum Reis

(Em 22 de abril de 2022)

Ana Cristina Santos
(Em 22 de abril de 2022)

“Parabéns ICL
E que orgulho
dizer que fiz parte dessa linda história,
sou uma educadora “egressa”!!!
#aprendizagemrural #7anos
Curta a gente!
facebook.com.br/institutocrescerlegal

Ana Paula Justen

(Em 22 de abril de 2022)
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