
FERMENTO NA MASSA:
OUTRA ECONOMIA ACONTECE

Escola de Formação Básica Mul�plicadora de
    

Economia Popular Solidária

1. Ampliar as redes de apoio, produção, comercialização, consumo justo e solidário e fortalecer/ intercambiar 
inicia�vas comunitárias.

2. Fornecer instrumentos teórico‐metodológicos para as/os integrantes da Rede de Padarias e Cozinhas 
Comunitárias Fermento na Massa e outras inicia�vas cole�vas de trabalho e renda, consumidores, gestores 
públicos e demais pessoas que aderem à proposta da Economia Popular Solidária, tendo como referência a 
metodologia freireana. 

3. Avançar na elaboração de uma proposta de economia voltada para a construção de uma sociedade fundada em 
relações de solidariedade.

4. Resgatar o trabalho como construtor de vida humana, desvelando o emprego como uma das formas sociais 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

1.Ter inserção em trabalhos com grupos de base: redes e empreendimentos econômicos solidários, grupos de 
consumidores da Economia Popular Solidária, pastorais, polí�cas públicas, movimentos sociais e outras inicia�vas 
populares. 

2.Ter interesse pelo tema e disponibilidade para acompanhar os grupos, ajudando‐os a qualificar as ações já em 
desenvolvimento. 

3.Ter vontade de estudar, pesquisar e realizar tarefas entre uma etapa e outra.
 

1.A escola será realizada em oito etapas de sete horas cada uma, entre os meses de abril e novembro de 2015, num 
total de 56 horas. 

2.Todas as etapas constarão de aulas teóricas em linguagem coerente com um curso básico e oficinas prá�cas. 

3.Entre uma etapa e outra deverão ser executadas tarefas junto aos grupos de base: repasse dos conteúdos tratados 
e reforço na organização dos grupos/empreendimentos visando sua autogestão. 

4.Cada etapa será momento de troca de experiências entre produtores, consumidores e mul�plicadores da 

METODOLOGIA E FORMATO

1ª Etapa: Uma pedagogia humanizadora: a pedagogia de Paulo Freire
Turma 1 ‐ 14/04 | Turma 2 ‐ 18/04
2ª Etapa: Comunicação Popular e a democra�zação da mídia
Turma 1 ‐ 12/05 | Turma 2 ‐ 16/05
3ª Etapa: A centralidade do trabalho no processo de humanização
Turma 1 ‐ 09/06 | Turma 2 ‐ 13/06
4ª Etapa: O trabalho no capitalismo: alienação e desumanização
Turma 1 ‐ 14/07 | Turma 2 ‐ 18/07
5ª Etapa: Consumo solidário e economia popular: uma relação necessária
Turma 1 ‐ 11/08 | Turma 2 ‐ 15/08
6ª Etapa: Que mundo estamos construindo? Economia Popular Solidária
Turma 1 ‐ 08/09 | Turma 2 ‐ 12/09
7ª Etapa: Relações de gênero e economia solidária
Turma 1 ‐ 13/10 | Turma 2 ‐ 17/10
8ª Etapa: Organização popular e movimentos sociais
Turma 1 ‐ 10/11 | Turma 2 ‐ 14/11

Horário:  Das 8h30 às 16h30 

Refeições: Serão feitas pelas mulheres das padarias comunitárias, que estão passando pelos cursos técnicos, com 
alimentos garan�dos pelo próprio projeto de parceria entre CEFURIA e SENAES/MTE.

Locais: 
‐ Turma 1 (terças‐feiras)| CEPAT/CJ‐CIAS : Rua João Ba�sta Gabardo, 433, bairro Sí�o Cercado.
‐ Turma 2 (sábados)| SINDIPETRO : Rua Lamenha Lins, 2064, bairro Rebouças.

Inscrições: Até o dia 31 de março, pelo e‐mail cefuria@cefuria.org.br.

Número de vagas: 45 pessoas em cada turma.

Mais informações: cefuria@cefuria.org.br  | www.cefuria.org.br
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