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CONEXÃO SERTA

Serta inicia projeto educativo para superação dos 
efeitos das mudanças climáticas 

No Território da Borborema, na 

Paraíba, o Serta iniciou o Projeto Aliança 

Juventude Innova: Educação e Ação 

pelo Clima na Borborema, um dos 

projetos selecionados pelo INNOVA AF – 

macroprojeto, coordenado pelo Instituto 

Interamericano de Cooperação para a 

Agricultura (IICA) com o fomento do 

F u n d o  I n t e r n a c i o n a l  d e 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

O objetivo é promover a formação de 

uma rede de educadores da juventude, 

com prioridade para jovens e mulheres, 

do  Ter r i tó r io  da  Borborema,  na 

construção de tecnologias sociais para

Serta divulga calendário do processo seletivo do curso de 
agroecologia que acontece entre outubro e dezembro

Inscritos no edital de agroecologia do Serta devem 

ficar atentos ao novo calendário de seleção. O edital de 

retificação do processo seletivo do curso técnico de 

agroecologia – 2020 orienta sobre dias, horários e locais 

onde irão ocorrer as entrevistas da etapa de seleção que 

garantirá vaga no curso que oferece 300 vagas para as 

Unidades Pedagógicas de Glória do Goitá e Ibimirim. A 

seleção ocorre em doze polos localizados em todas as 

regiões de Pernambuco, além da Paraíba. Inscritos 

também poderão optar pela seleção virtual. MAIS >> 

www.serta.org.br.
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convivência com o Semiárido e para superação dos efeitos das mudanças do clima, tendo o Programa 
Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável – PEADS como itinerário pedagógico desse trabalho 
que deve se estender até setembro do próximo ano. MAIS>>  www.serta.org.br.
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Crianças e adolescentes estão aprendendo mesmo com as 
escolas fechadas

Seja pela internet, pelas visitas ou 

práticas acompanhadas pelos/pelas 

educadores/as do Serta, o campo se 

f o r t a l e c e  c o m  a  e d u c a ç ã o 

contextualizada que o Serta vem 

propondo aos meninos e as meninas. 
Por meio dos projetos Criança 

Desenvolvendo Cidadania e Rede de 

Proteça ̃o de Direitos, o Serta criou 

met́odos e estrateǵias e vem produzindo 

conhecimento, estimulando pra ́ticas 

educativas com reforço escolar, aula de 

mu ́sica, interatividade virtual, fazendo 

com que crianças e adolescentes rurais 

dos munici ́pios de Glo ́ria do Goita ́ e 

Lagoa de Itaenga sejam estimulados a 

aprender mesmo na pandemia.

Serta implementa quatro laboratórios vivos de ecotecnologias 
no Cabo de Santo Agostinho

Foto: Arquivo SERTA

A ação faz parte do Projeto Laboratórios Vivos de 

Ecotecnologias para o Desenvolvimento Sustentável do 

Território, desenvolvido pelo Serta, em parceria com a empresa 

Suape. O objetivo dos laboratórios é fomentar a segurança 

alimentar e geração de renda para inclusão socioprodutiva em 

comunidades consolidadas no território do Complexo Industrial 

Portuário de Suape. Os das comunidades Vila Claudete,  

Massangana e Sacambu já estão em funcionamento e 

produzindo alimentos. Esta semana finaliza o da Associação dos 

Moradores de Gaibú (foto). Tecnologias sociais também estão 

sendo instaladas em cinco comunidades do território. MAIS>> 

www.serta.org.br/noticias

Ciclos de mutirões são realizados em Pernambuco

Foto: Arquivo SERTA

Mesmo na pandemia provocada pelo coronavírus, o Serta tem atuado na 

implementação de ecotecnologias e assistência técnica em 22 municípios 

de cinco regiões do Estado de Pernambuco, junto a agricultores/as, jovens, 

mulheres, egressos e estudantes do curso técnico de agroecologia e 

organizações parceiras, através do Projeto Mutirão Ciranda, que tem 

parceria da Fundação Banco do Brasil. 
O resultado desse trabalho tem impactado a vida de dezenas de 

agricultores/as que estão construindo as ecotecnologias de acordo com a 

necessidade local, além da assistência técnica, de modo a fortalecer a 

agr icul tura fami l iar  e promover geração de renda.  MAIS>> 

www.serta.org.br/noticias
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