
Projeto de Ampliação da Escola Agrícola de Uirapuru

Organização Donatária/Executora: Associação de Pais e Alunos da Escola Família 
Agrícola de Uirapuru – GO

1. Síntese
    Na cidade de Uirapuru, onde se situa a Escola Família Agrícola de Uirapuru, a 360 km 
da  capital  goiana,  cujos  principais  recursos  são  as  pastagens  e  agricultura  de 
subsistência, o elevado nível de pobreza impede muitas crianças de freqüentar o ensino 
fundamental. 
    Essa escola, com o apoio dos pais agricultores da região, foi fundada pela Associação 
das Escolas Famílias Agrícolas de Uirapuru no ano de 2004, ao tomar emprestado parte 
de uma igreja para as salas de aulas e dormitórios. Atualmente, o número alunos, que 
aumentou de 40 para 120 (devido ao benefício gerado pela construção) estudam em 
regime de internato.

A condição principal para o ingresso na escola agrícola é ser agricultor de baixa 
renda. Para facilitar a educação dos alunos de famílias menos favorecidas, adotou-se o 
método de ensino EFA, difundido na Itália no passado (por esse sistema, o aluno alterna 
uma semana na escola e uma semana em sua casa – devendo ele, enquanto estiver em 
casa, transmitir a todos os membros da família os conhecimentos de técnicas agrícolas e 
educação fundamental).

Entretanto, a parte da igreja que vinha sendo utilizada como sala de aula, devido à 
simplicidade de sua estrutura, apresentava problemas como alta temperatura interna, 
espaço reduzido e condições de higiene precárias.

Além disso, os quase 40 alunos do primeiro e segundo ano comprimiam-se num 
espaço pequeno para poder assistir às aulas. Assim, não havia condições para o ingresso 
de novos alunos e também não havia perspectiva de ampliação do número vagas no 
futuro.

Visando a melhoria dessas condições críticas, o projeto incluiu a construção de uma 
nova escola e a aquisição de novos equipamentos e livros didáticos a serem utilizados 
pelos alunos. 

2. Valor e os Ítens da Doação
(1) Valor da Doação
      US$ 60.570,00 
(2) Ítens da Doação
      Construção de um novo espaço e aquisição de equipamentos

3. Local do Projeto
    Município de Uirapuru, Estado de Goiás

4. Resultado do Benefício
    Com a realização deste projeto, os 120 alunos que estudam atualmente na escola 
poderão receber um ensino mais produtivo em um ambiente mais saudável.

Além disso, com o possível aumento de vagas para um total de 200, calculando-se a 
média de 4 pessoas por família, mais de 800 pessoas poderão ser beneficiadas por meio 
da difusão dos conhecimentos das técnicas agrícolas e do ensino fundamental.

A difusão da educação agrícola contribuirá, outrossim, para o desenvolvimento de 
toda a região.

5. Inauguração – 19 abril 2006
Na inauguração da nova EFAU, a presidente da Associação de Pais e Alunos, Elza 

Amada, manifestou agradecimentos a todos, em especial aos japoneses pela doação e 
ao INCRA pelo fornecimento de cestas básicas aos alunos. Para ela, a EFAU, apesar das 
dificuldades financeiras, cumprirá o importante papel de semear integração familiar e 
produção agrícola sustentável, aliviando a pobreza da população local.

Também presente  na cerimônia,  o prefeito  municipal  de Uirapuru lembrou que o 



desenvolvimento de Uirapuru depende, em grande medida, da continuidade do empenho 
e do esforço da comunidade, colocados no Projeto. 

O presidente da Câmara de Uirapuru, Manoel  Francisco,  ressaltou que apesar da 
construção  ter  sido  concluída,  a  EFAU  ainda  não  está  pronta  e  encorajou  todos  a 
continuar trabalhando para que o sonho de desenvolvimento da comunidade se torne 
realidade.

Luismar, aluno da EFAU, disse estar feliz por testemunhar o fruto do empenho da 
comunidade. Agradeceu a doação do Japão e demonstrou que tem esperança de que a 
escola, um dia, abra o caminho para a autonomia na produção agrícola.

Shigeru Otake, ministro da Embaixada do Japão, frisou que a EFAU traz prosperidade 
e desenvolvimento para a comunidade e pediu aos alunos que estudem com afinco.

Ainda  fizeram  uso  da  palavra,  na  mesma  ocasião:  Cleide  Maria  (Coordenadora 
Pedagógica do Regional), Dom José Carlos de Oliveira (Bispo Diocesano), Antonio Baiano 
(Assessor  das  EFAs  Centro-Oeste),  Mauro  Rubens  (Deputado  Estadual),  Humberto 
Medeiros  (representante  do  Deputado  Federal  Rubens  Otoni),  Humberto  Curraleiro 
(representante da Escola Família Agrícola de Orizona), Juarez Jose Lopes de Macedo 
(responsável técnico da obra) e Ryo Inada (Secretario da Embaixada do Japão).

Apresentação Musical dos Alunos

Discurso do Ministro da Embaixada do 
Japão, Shigeru Otake

Vista externa da escola construída com os 
recursos do governo japonês


