
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro para elaboração  

de preparados biodinâmicos de  

Primavera 2016 

Inscrições e informações 
cursos@volkmann.com.br 

(51) 96660244 

15 a 18 de setembro 

Fazenda Capão  
Alto das Criúvas  

Hospedagem  
 Pousada Ibirakati  

(51) 99778910 



  Quinta Sexta Sábado Domingo 

7h – 8h 
 

Estudo de texto 5h30 dinamizar e aplicar 
preparado chifre - sílica Estudo de texto 

8h – 8:40h CAFÉ 

8:45h-10h 9:00  Chegada e inscrição Preparados 500 e 501 
 

Seres elementares 
 

Preparados de composto 
prática e teoria: Camomila 

e Dente de Leão 

10h-10:30h CHÁ 

10:30h-12h Conhecendo a Fazenda 
Capão Alto das Criúvas 

Preparado 501 
Chifre - sílica: prática 

Preparado 501 
Chifre - sílica: prática 

Preparado 501 
Chifre - sílica: prática 

12h-13:30h ALMOÇO 

13:45h-14h Ritmo Ritmo Ritmo   

14h-16h Colheita PB Composto Preparado 501 
Chifre - sílica: prática 

Preparado 501 
Chifre - sílica: prática 

16h – 16:30h CAFÉ DA TARDE 

16:30h-18:00h 
Dinamizar e aplicar 

preparado 500 
Chifre – esterco 

Preparados de composto 
prática e teoria: Urtiga e mil 

folhas 

Preparados de composto 
prática e teoria: carvalho e 

valeriana 

19h-19:50h JANTAR 

20h-21:00h História da Agricultura 
 

Os animais na agricultura 
biodinâmica 

 

Seres elementares 
 

Programa 



 

 

João Volkmann 
 
Engenheiro agrônomo; Agricultor biodinâmico responsável pela Fazenda Capão 
Alto das Criúvas no Rio Grande do Sul, responsável pela produção do Arroz 
Biodinâmico Volkmann, pioneiro na produção biodinâmica no sul do Brasil. 

 
 

Helena Volkmann 
 
Pioneira na produção de arroz biodinâmico no Sul do Brasil junto com João; Sócia 
fundadora da empresa Volkmann Alimentos; associada da mantenedora da Escola 
Waldorf Querência de Porto Alegre; Sócia fundadora da empresa Lemnis, que 
coordena os cursos da Fazenda Capão Alto das Criúvas. 

 
                     

Gabriela Volkmann Calquín  
 
Cresceu na fazenda biodinâmica Capão Alto das Criúvas, engenheira agrônoma, 
realizou a formação fundamental de agricultura biodinâmica em Botucatu, São 
Paulo. Entre 2013 e 2014 estudou e trabalhou na fazenda biodinâmica 
Dottenfelderhof na Alemanha. Trabalhou na queijeira desta fazenda, onde 
aprendeu a elaborar diversos queijos numa escala média de produção sob as 
normas alemãs e disposições da certificação Demeter. Atualmente mora a 
trabalha na Fazenda Capão Alto das Criúvas e cursa a fundamentação de 
pedagogia Waldorf.  

 
Sebastián Calquín 
 
Natural do Santiago do Chile onde se formou como engenheiro em agronegócios. 
Durante os anos 2011 e 2013 realizou a formação fundamental de agricultura 
biodinâmica na Argentina e estágios em fazendas biodinâmicas e orgânicas na 
Argentina, Peru e sul do Brasil. Entre 2013 e 2014 estudou e trabalhou na fazenda 
biodinâmica Dottenfelderhof na Alemanha. Atualmente mora a trabalha na 
Fazenda Capão Alto das Criúvas. 

 
Jorge Volkmann 
 
Produtor de ervas medicinais e aromáticas biodinâmicas na Fazenda Capão Alto 
das Criúvas; Apoiador, organizador e anfitrião dos cursos, eventos e estágios na 
Fazenda Capão Alto das Criúvas desde 2009; Estudioso de astronomia e cursando 
a fundamentação em Pedagogia Waldorf. 

 

Letícia Volkmann Cavalini  
 
Cresceu na fazenda biodinâmica Capão Alto das Criúvas, bióloga, realizou a 
formação fundamental de agricultura biodinâmica em Botucatu, São Paulo. 
Professora Waldorf, de educação infantil, fez sua formação na Argentina e 
trabalhou em Porto Alegre. Sócia Fundadora da empresa Lemnis, que coordena os 
cursos da Fazenda Capão Alto das Criúvas. 

Organizadores e Palestrantes 



 

 

 

Rosemeire Laviano  
 
Graduada em letras e Pedagogia. Especialização em Pedagogia Waldorf, pelo 
Centro de Formação de Professores Waldorf de São Paulo. Mestre em Saúde da 
Comunicação Humana, pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo. Certificação em Recursos Especiais pela Association for Healing Education. 
Certificação em Gestão de Mudança pelo instituto EcoSocial e no Programa de 
Preparação de Tutores pela Federação das Escolas Waldorf do Brasil. Professora 
durante 12 anos, com turmas de Educação Infantil Waldorf. Estágios em Educação 
Infantil Waldorf na Inglaterra, Escócia e Espanha. Docente em Cursos de 
Formação de Professores em ONGs, escolas públicas no município de São Paulo e 
em cursos de especialização em Pedagogia Waldorf. Consultora educacional em 
educação infantil. Contadora de histórias para crianças. É autora e docente do 
curso A Arte de Educar em Família. 
 
 
Simon Blaser 
 
Nascido numa família de agricultores biodinâmicos fundadores da comunidade 
agrícola “Niederried” na região de Emental, Suíça. Ao terminar a escola fez a 
formação teórica e pratica de agricultor biodinámico na Suíça, onde estudou e 
trabalhou em diversas fazendas biodinâmicas durante 4 anos. Também trabalhou 
como pastor e queijeiro nos Alpes suíços. Já adulto foi sócio na comunidade 
biodinâmica “Niederried”, trabalhando nas áreas de administração, laticínio e 
comercialização. Posteriormente se mudou para Misiones, Argentina onde 
empreendeu um projeto biodinâmico familiar, chamado “El Hormigero”. 
Atualmente mora no Rio Grande do Sul, Brasil, onde leva a frente um segundo 
empreendimento biodinâmico familiar chamado “Chácara do Sol Nascente” a 6 
km da Fazenda Capão Alto das Criúvas. Simon também tem formação como 
conselheiro biográfico e participa ativamente das associações biodinâmicas na 
Argentina e no Brasil como palestrante e desenvolvendo projetos.      

 

 

 

 

Podem participar neste encontro: Agricultoras(es), fruticultoras(es), horticultoras(es), 
criadoras(es) de animais, estudantes da área agrícola, consumidoras(es) de alimentos 
orgânicos, profissionais e técnicos da área agrícola e toda pessoa com interesse pelo cuidado 
da paisagem, pelo cuidado da fertilidade do solo, pelo trato ético com os animais e pela 
produção de alimentos saudáveis. 

O único requisito para participar no encontro é o interesse de conhecer na prática o que é 
agricultura biodinâmica.   

Vagas: 30 

Convidados especiais  

Publico alvo, requisitos e vagas 



 

 

 

Investimento Ideal: R$ 850,00 

Este valor considera as despesas do curso (alimentação, aulas teóricas, aulas praticas e 
materiais) e contribui para participação de alunos que não podem custear o valor integral do 
encontro, mas que tem o interesse de ampliar seus conhecimentos e praticar a agricultura 
biodinâmica.       

O participante também poderá optar por um valor entre o investimento Ideal e o real que seja 
mais compatível com as suas condições.   

Investimento Real: R$ 650,00 

Este valor considera só as despesas do curso (alimentação, aulas teóricas, aulas praticas e 
materiais).  

 

 

 

O valor poderá ser parcelado em até duas vezes, sendo 50% até o dia 09/09 e o restante 
durante o curso. Confirme a sua vaga com Leticia (51) 96660244 ou escrevendo ao e-mail 
cursos@volkmann.com.br e logo faça o depósito na seguinte conta bancaria: 

Lemnis Consultoria  
CNPJ 19.436.789/0001-56 
Banco do Brasil  
Agencia 0192-9 
Conta corrente 38.298-1 
 
E envie por e-mail o comprovante de depósito para confirmação da sua inscrição. 

 

 
 
 
Pousada IBIRAKATI  
A pousada fica dentro da fazenda e tem para oferecer um agradável espaço e diversos tipos de 
acomodações. Faça a suas consultas e reservas com Jorge (51) 99778910 ou pelo site 
www.ibirakati.com.br. 
 
Camping  
Para participantes que precisem de uma alternativa mais econômica, disponibilizamos um 
espaço limitado para barracas. Faça a suas consultas e reservas com Leticia (51) 96660244.  
  
 Faça a sua reserva com antecedência.  
 

Investimento 

Forma de pagamento 

Hospedagem 



  
 
 
  
 
 
A fazenda está aproximadamente 100 km ao sul de Porto Alegre, no km 376 da BR 116.   
   
De ônibus  
Com a empresa Frederes na rodoviária de Porto Alegre. Deve comprar a passagem até a 
parada Passo do Velhaco, que fica antes da Ponte do Velhaco. Da parada até a fazenda são 4 
km a mais, por isso a fazenda se disponibiliza para ir a buscar as pessoas na parada de ônibus. 
É importante avisar com antecedência para organizar esta ajuda. 
 
De carro 
Saindo de Porto Alegre com direção a Pelotas, pela BR 116. São aproximadamente 110 km até 
o cruzamento Arambaré/Cerro Grande do Sul. Dobrando para a direita, na direção para Cerro 
Grande do Sul, são 4 km de estrada de chão. A entrada da fazenda se encontra ao lado 
esquerdo da estrada.  
 
 
 

 
 
 
 

  

Como chegar 


