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O Projeto Rondon é o melhor projeto que pode estar atrelado a extensão, pois ele faz 

com que se tenha um maior contato com a comunidade e a sociedade num número 

grande de pessoas, pode-se dizer que apenas com o Rondon você atende uma população 

que realmente necessita disso e que está em busca de melhoras para o seu município. 

Eu, como Rondonista fiquei na cidade de Fraiburgo-SC, município com mais de 36 mil 

habitantes e conhecida como a terra da maça, e que possui grandes fábricas de celulose, 

sendo também uma das economias do município e geradora de empregos, pois a 

colheita da maça gera mão de obra, fazendo com que pessoas de várias regiões se 

desloquem para a cidade de Fraiburgo. Como qualquer município, Fraiburgo apresenta 

seus problemas, mas todos podendo ser resolutivos, o projeto Rondon foi muito bem 

recepcionado pela cidade e seus habitantes, podemos assim desenvolver um grande 

trabalho que atingiu mais de 5 mil pessoas nas escolas, APAEs, creches e trabalhos 

realizados nas ruas. 

Me sinto orgulhosa e instigante por ter feito parte do Rondon, meu grupo de 

Rondonistas contava com 20 pessoas e que assim era distribuído o trabalho a ser 

realizado, montamos oficinas, cronogramas e nos organizamos sempre com muita 

disciplina e união, o grupo desenvolveu um grande e belo trabalho, recebendo elogios e 

agradecimentos da administração pelo nosso feito. 

Posso dizer que como Rondonista a sensação de participar do Rondon é indescritível e 

inesquecível, só quem participou ou vai participar pode sentir isso, é uma experiência 

que não tem como se descrever e sim sentir, dizem que quem não passa pelo Rondon 

perde a melhor parte da extensão e eu digo com toda certeza que isso é a mais pura 



verdade, pois só o Rondon pode te proporcionar esse contato com essas pessoas, o 

contato puro, singelo e cheio de conhecimento e experiência. O Rondon é uma troca de 

experiências, conhecimento e saberes, além de você estar ali realizando oficinas e 

ajudando toda uma população, você está aprendendo e agregando saberes. 

Aconselho que quem puder participar do Rondon se entregue de corpo e alma a esse 

projeto e que guarde tudo que recebeu e compartilhou como uma experiência de vida, 

não perca os momentos que o Rondon pode te proporcionar, aproveite cada segundo, 

cada risada, cada amizade, cada olhar atento e todos os sorrisos dedicados a você, chore 

quando for necessário e se comova com coisas simples, pois o Rondon vai te trazer tudo 

isso e muito mais, vai te mostrar o significado de muitas coisas que você levará pra uma 

vida toda. 

Foram 10 dias que se concretizaram por uma eternidade, me sinto apaixonada por tudo 

que foi realizado e agradeço muito por essa experiência e sempre que possível quero 

estar presente no Projeto Rondon, por ele ter trazido muito significado pra mim e por 

todo o conhecimento adquirido nesses dias e que ninguém pode tirar de nós. 

 


