
                                                        
SUGESTÃO DE PAUTA 

Conhecimento e diversão marcam visitas de escolas 

públicas na Fenadoce 2022 

 
Cada aluno ganhou um doce e também ingresso para aproveitar o parque  

 

Imagens: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZKRvzVZNoRD9iF0v8R532Rc1HisNX0b0vlk 

 

Conhecer de perto a história de Pelotas e da tradição doceira é a experiência que os alunos da rede 

pública começaram a viver esta semana na Fenadoce 2022. Nesta segunda-feira (06) foi o primeiro 

dia de visitas das escolas que realizam o agendamento prévio para que os estudantes conheçam a 

feira de forma gratuita. Cada aluno recebeu um doce e ingressos para aproveitar o parque de diversão. 

Nesta terça-feira a programação do evento continua com um painel sobre Educação Empreendendo, 

reunindo gestores de diversas áreas e municípios da região. 

 

A visita gratuita é a primeira oportunidade de muitos dos alunos da rede pública conhecerem a feira. 

Mesmo acontecendo em todas as edições da Fenadoce, neste ano o esforço foi por atender ainda 

mais as crianças. "A responsabilidade social da Fenadoce é o que nos move. Mais do que visitar, desta 

vez os alunos ganharam o seu doce e ainda brincaram no parque. Para nós, essa é uma forma de 

realizar sonhos, e a Fenadoce é capaz de fazer isso", destacou Eliane Sedrez, Presidente da Comissão 

Organizadora da feira. 

 

Para a Diretora da Escola Especial Professor Alfredo Dub (Pelotas), Fabiane Carvalho Bom, a visita 

permitiu uma nova forma de compreender a história de Pelotas contada pela Linguagem de Sinais. “Os 

professores podem acompanhar e sinalizar tudo o que está acontecendo durante a visita, mostrando 

os lugares históricos nos painéis. Não é em todos os momentos como esse que eles têm 

acessibilidade, e isso tudo é proporcionado pela Fenadoce”, disse ela. 

 

Já a Escola Estadual Carlos Alberto Ribas, de Jaguarão, levou uma turma de 38 alunos para 

entenderem melhor a feira e um dos projetos que têm sido trabalhado em sala de aula sobre 

empreendedorismo e mercado de trabalho. “Alguns dos nossos alunos nunca tinham vindo. Se não 

fosse por essa oportunidade, talvez nunca tivessem acesso a esse tipo de programa. A entrada gratuita 

foi muito importante, além do doce e do ingresso para o parque”, explicou a Professora Maria Eliza. 

 

Educação Empreendedora em destaque 

Nesta terça-feira (07) a 28ª Fenadoce será palco do painel "Educação Empreendedora", promovido no 

Salão de Desenvolvimento, Turismo e Inovação a partir das 14h. O momento será de refletir 

principalmente o que as secretarias municipais de educação estão realizando e pensar novas 

perspectivas em conjunto no espaço criado pelo Sebrae/RS e a Secretaria de Desenvolvimento, 

Turismo e Inovação de Pelotas nessa edição da feira. 

 

As atividades iniciarão às 14h em uma conversa com os Professores Vencedores do Prêmio Nacional 

Sebrae de Educação Empreendedora: Joseane A. Pasquali do Amaral, Isadora de Leon Torres e 

Hermeto M. Vianna Filho. Depois, às 15h, será o momento de uma bate-papo com as secretarias 

municipais da área de educação. A Prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e a Secretária de 

Educação de Pelotas, Adriane Silveira, falarão às 16h. A última palestra do dia será às 16h15 com 

Caroline Bücker sobre "Educação Empreendedora: mais autonomia e colaboração no ensino e 

aprendizagem". 

 

 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZKRvzVZNoRD9iF0v8R532Rc1HisNX0b0vlk


                                                        
Fenadoce Cultural 

Na Fenadoce Cultural a programação de terça-feira (07) na Cidade do Doce receberá Elis e Alexandre, 

às 16h, seguidos por Dudu Seroni Duo, às 18h30, e Julinho Brasil, às 21h. No Palco Principal a atração 

será às 17h30 com a Orquestra Areal, enquanto que o Palco Centro da Praça de Alimentação será 

dedicado a lembrar um astro do rock com shows de Elvis, O Homem Jukebox, às 19h, e Elvis Presley 

Tribute, às 20h30. 

 

A Fenadoce 2022 é realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas com apoio institucional 

do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Pelotas e Câmara Municipal de Pelotas. O 

patrocínio é do Banrisul, Osirnet e Empório Gelei, além do apoio da Ecosul e Sicredi. 

 

Sobre a Fenadoce 

A Feira Nacional do Doce - FENADOCE é organizada anualmente pela Câmara de Dirigentes Lojistas 

de Pelotas e conta a trajetória histórica e cultural dos doces pelotenses. Através de referências às 

principais etnias que formaram a tradição regional, a feira valoriza o “saber” e “fazer” das doceiras. 

Criada em 1986, a Fenadoce tornou-se anual a partir de 1988 e é realizada no Centro de Eventos 

Fenadoce, em Pelotas/RS, no formato de uma grande multifeira e promovendo uma programação com 

shows musicais, palestras, intervenções culturais e outras atrações que estimulam o conhecimento, 

turismo e negócios. Desde 2019, o evento é considerado por lei como Patrimônio Estadual. 

 

SERVIÇO 
O que: Feira Nacional do Doce - Fenadoce 2022 
Data: 03 a 19 de junho de 2022 
Local: Centro de Eventos Fenadoce (Av. Presidente Goulart com a BR-116 – Pelotas (RS) 
Horário: segunda a sexta-feira das 14h às 22h e sábados, domingos e feriados das 10h às 22h 
Ingresso: R$ 15,00 de segunda a quarta; R$ 16,00 de quinta a domingo; estacionamento R$ 15,00 
por veículo. 
 
 
Acompanhe a Fenadoce: 

Site: www.fenadoce.com.br/ 

Instagram: www.instagram.com/fenadoce 

Facebook: www.facebook.com/fenadoce 

 

 
INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA 
Tatiane Mizetti (Conrerp/4ª 2820) – 51 9235-8086 
reverso@reversocomunicacao.com.br 
Reverso Comunicação Integrada (Conrerp/4ª PJ116) 
www.reversocomunicacao.com.br 
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