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EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
Oficina de Olericultura Orgânica
Objetivo: Sensibilizar e conscientizar adolescentes e jovens na construção de valores e atitudes
através do contato com o meio ambiente.
Por ser uma tendência de mercado em função dos inúmeros benefícios com relação à qualidade de
vida e alimentação saudável, a Oficina de Olericultura Orgânica, realizada em todos os Centros
Educacionais, utiliza métodos sustentáveis através de adubos orgânicos e diversificação de culturas.
Além da produção de mudas tradicionais como alface, cenoura , tomate, beterraba também são
cultivadas hortaliças não-convencionais tais como beldroega, azedinha, peixinho, serralha,
capuchinha, ora-pro-nóbis, taioba, entre outras.

Proporcionar aprendizagem num ambiente propício ao desenvolvimento de soluções voltadas à
preservação e utilização correta dos recursos naturais disponíveis é um cuidado que a FUCAM
tem. Por isso, além de noções de sustentabilidade, os educandos , terão oportunidade de exercer
a cidadania.

Oficina de Artesanato de Raiz
Objetivo: Desenvolver conhecimentos e habilidades na produção de artesanato de raiz contemplando
a cultura tradicional da região local, mais especificamente do campo.

Em todos os nossos Centros Educacionais é possível encontrar artesanatos diversificados originados a
partir das culturas regionais. A Oficina de Artesanato de Raiz da FUCAM revela usos, costumes,
tradições e características de cada local ou das comunidades tradicionais, valorizando o bordado, a
tecelagem, fuxico, cerâmica, madeiras, folhas e sementes, rendas, pinturas e os diversos trabalhos
manuais que envolvam a magia da cultura mineira.

Além de desenvolver habilidades manuais, raciocínio e criatividade, esta oficina pedagógica propicia
também aos educandos autonomia, sociabilidade e o trabalho em equipe.

Oficina de Esportes
Oficina de Bovinocultura de Leite
Oficina de Apoio Pedagógico

Oficina de Música
Pedagogia da Roda
Momento Cívico
Escotismo

Educação Básica (parceria)
Ensino Fundamental I e II
Ensino Médio
Curso Técnico em Agropecuária
(somente em Esmeraldas e Urucuia)

Espaço Cultural
Grêmio Estudantil
CineFucam
Biblioteca
Projeto “Por que você não passa lá”

Estrutura
Moradias Estudantis
Refeitório/ Auditório
Quadra esportiva
Fazenda Experimental
Enviar para impressão

