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O Projeto Político Pedagógico é considerado o 

documento norteador das escolas. Um documento que 

deve apontar todas as propostas educacionais a serem 

desenvolvidas no ambiente, traçando assim  a 

identidade da comunidade escolar. (alunos, 

funcionários, localidade, séries e conteúdos.).  

Por se tratar de um documento que apresenta com 

transparencia o trabalho a ser realizado na escola, o 

PPP é considerado um documento de vital importância. 

A sua produção e avaliação devem ser realizadas por 

toda a comunidade escolar, para que o PPP os 

represente.  

Diante do importante papel que lhe é destinado, o PPP 

da escola do campo não pode ser realizado de qualquer 

maneira, e para compreendermos o que precisa ter 

nesses PPP’s foi realizado uma pesquisa em alguns 

documentos norteadores do Ministério de Educação e a 

partir de informações contidas nesses documentos 

realizamos o presente Guia de Instruções para a 

realização do PPP contextualizado, um PPP que atenda 

primeiramente as necessidades da comunidade.   

É importante ressaltar que o presente Guia é resultante 

de uma pesquisa realizada por Jaini Pereira Xavier 

Souza, aluna do mestrado do Programa de Pós-

graduação em Extensão Rural da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco. Essa obra se faz importante 

como uma forma de compartilhar os resultados da 

pesquisa, tornando-se assim um Guia de orientações.  



Educação no campo e suas 

contribuições para o 

desenvolvimento integral 
 

Escrito por Raimunda Alves Melo¹ 
 

Conta uma parábola que um menino chamado 

Severino foi comprar, na mercearia da 

comunidade rural em que morava, alguns 

biscoitos para servir aos familiares que 

chegaram a sua casa. Severino era uma 

dessas crianças que, como tantas outras, 

aprendeu a trabalhar muito cedo para ajudar a 

família e acompanhava o pai na venda de 

verduras e legumes na feira nos finais de 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
¹ Raimunda Alves Melo é doutoranda do Programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Professora 

assistente do curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFPI. 

Integrante do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas em Educação e 

Epistemologia da Prática Profissional (NIPEEPP) da UFPI. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



O homem informou que custava dois reais e 

cinquenta centavos. Então, Severino comprou 

cinco pacotes de biscoitos, pagou com uma 

nota de vinte reais e ficou aguardando o troco. 

Passaram-se alguns minutos, Severino 

interrogou o vendedor sobre o seu troco de sete 

reais e cinquenta centavos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um professor, que visitava a comunidade, 

observava atento a desenvoltura do menino. 

Ficou surpreso com a sua capacidade de 

multiplicar cinco vezes dois e cinquenta e 

subtrair o produto da multiplicação dos vinte 

reais, encontrando o troco de sete reais e 

cinquenta centavos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inferiu que Severino era um aluno bom de 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao se aproximar e conversar com ele, descobriu 

que Severino tinha dez anos, cursava a primeira 

série do Ensino Fundamental e que, por 

dificuldades na disciplina Matemática, tinha sido 

reprovado três vezes. Também ficou sabendo 

que Severino, devido à situação já mencionada, 

costumava faltar muito às aulas. 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

Intrigado com a situação, o professor procurou a 

equipe docente da escola e ficou sabendo que 

Severino tinha dificuldades para somar e 

diminuir. Ao tomarem conhecimento sobre os 

saberes de Severino manifestados durante a 

compra dos biscoitos, os professores chegaram à 

conclusão de que os processos educativos não 

estavam oportunizando o encontro da 

matemática de Severino com a matemática do 

livro didático.  



E, sem o encontro do saber cultural do 

menino com o saber da escola, Severino 

tinha dificuldades de avançar em seu 

conhecimento. Também perceberam que a 

escola focalizava sua prática educativa 

apenas no desenvolvimento das habilidades 

cognitivas, desconsiderando as dimensões 

físicas, afetivas, sociais e éticas necessárias 

ao desenvolvimento integral do ser humano. 

Em formação, os professores – juntamente 

com a coordenação, gestão escolar e a 

técnicos da secretaria de educação – 

perceberam que o currículo da escola não 

reconhecia, não respeitava e não valorizava 

o conhecimento dos alunos. Também 

observaram que as práticas educativas não 

priorizavam o desenvolvimento das 

diferentes dimensões humanas como 

condição de cidadania, a exemplo do que 

propõem a Educação do Campo e a 

educação integral. Foi a partir desta 

situação que começaram a refletir e a 

reorganizar a prática educativa, 

assegurando o desenvolvimento de 

metodologias e ações que consideravam os 

saberes dos estudantes, o respeito à 

convivência social e a construção de valores 

pautados na valorização da diversidade e na 

solidariedade. 



Assim, o processo de ensino e aprendizagem 

melhorou muito e ganhou vida, os 

professores passaram a valorizar e a integrar 

o saber e a cultura da comunidade no 

processo didático pedagógico, concebendo a 

educação a partir da valorização dos saberes 

próprios da família e da comunidade. Em 

consequência dessa mudança, Severino 

nunca mais foi reprovado. Pelo contrário, hoje 

é professor e um dos educadores que 

buscam fazer do ato pedagógico o 

diferenciado momento de articular o saber da 

cultura dos estudantes e da comunidade com 

o saber da humanidade, contribuindo para 

melhorar a qualidade social da educação, 

considerando os interesses da população, 

com o objetivo de resgatar valores 

fundamentais como solidariedade, justiça, 

honestidade, autonomia e ampliação da 

cidadania.² 

 

 

 

 

________________ 
2 Reelaborado a partir da parábola original que se encontra 

em: Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares: Conselho Escolar e o respeito e a valorização do saber e 

da cultura do estudante e da comunidade (Caderno 3). Brasília: 

Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica, 2004. p. 49-

51. 

 



Síntetizando a Educação do 

Campo 
 
A educação pública na Zona Rural do Brasil por 

muito tempo foi negada a população. Os 

primeiros vestígios de educação partiram dos 

coronéis. Após muitas exigências da população 

rural para dirigentes governamentais, as escolas 

rurais foram sendo construídas (em poucas 

localidades). A educação oferecida não recebia 

apoio/atenção necessária do governo, não 

havendo assim a preocupação com a educação 

de qualidade.  

 

A educação nessas escolas denominava 

Educação Rural, e se mostrava totalmente 

descontextualizada com a vida dos camponeses, 

sendo cópia da educação ofertada na cidade. Ao 

perceberem essa descontextualização 

educacional, com a vida no campo, camponêses 

participantes de movimentos sociais passaram a 

exigir não somente educação NO e sim a DO 

campo, exigindo políticas públicas e um projeto 

educativos exclusivo.  

 

Essas exigências deram origem ao movimento 



Por uma Educação do Campo, incluindo todos 

os tipos de educação, e não somente a formal. 

(Caderno Temático 1, 2008). 

 

Muitas foram as lutas traçadas para se obter a 

Educação do Campo, proporcionando 

importantes avanços através da ação dos 

movimentos sociais, um coletivo organizado por 

diferentes grupos da população do campo. Mas 

o que é realmente a Educação DO Campo? 

 

A Educação do Campo é a conceitualização da 

Educação ofertada nas comunidades com a 

realidade local. Vem sendo construída a cada 

movimento de lutas. Todos buscam a construção 

do que é chamado de Educação do Campo, uma 

educação característica para quem vive e 

trabalha no campo. 



A importância da 

contextualização 
 

Para o reconhecimento rural a contextualização 

da educação apresenta-se de muita 

importância, pois trata-se de uma educação 

que represente as características econômicas,  

sociais e culturais da localidade. Dentre os 

significados da Educação DO Campo está a 

contextualização educacional.  

 

Assim, entendemos que, a Educação do 

Campo vai além do meio rural, sua 

conceitualização não está ligada a localização, 

mas sim no que há nessa localização, ou seja, 

sua existência é ligada as culturas do povo 

camponês, seus conhecimentos, suas crenças, 

etc. A contextualização educacional proporciona 

que a educação no campo reconheça e valorize 

o trabalho do povo camponês, e refleta nos 

alunos essa valorização do campo, 

contextualizando a realidade vivenciada pelos 

alunos.    



Projeto Politico Pedagógico 
 

O que é?  

 
O projeto político-pedagógico, nomeado 

na LDB como proposta ou projeto 

pedagógico, representa mais do que um 

documento. É um dos meios de viabilizar 

a escola democrática e autônoma para 

todos, com qualidade social. Autonomia 

pressupõe liberdade e capacidade de 

decidir a partir de regras relacionais. O 

exercício da autonomia administrativa e 

pedagógica da escola pode ser traduzido 

como a capacidade de governar a si 

mesmo, por meio de normas 

próprias.(BRASIL, 2013, p.47) 

 

Para que seja efetivado um ensino de 

qualidade, é preciso que a comunidade 

escolar organize todo o seu trabalho, e para 

essa organização são utilizados alguns 

recurso (plano de aula diário, semanal e o 

plano de curso realizados por cada professor 

de cada turma). Além destes planos existe o 

Projeto Político Pedagógico, um documento 

que deve ser elaborado por toda a 

comunidade escolar.  

 

O PPP é um documento em que consta a 

proposta educacional da escola para todo o 

ano letivo, onde contém a descrição dos 

objetivos,  



materiais e métodos, problemáticas, 

estratégias,  etc... Articulando os saberes e 

culturas dos estudantes com os saberes dos 

componentes curriculares. Neste documento 

deve conter também projetos educacionais que 

auxiliem na qualidade do ensino e 

aprendizagem. 

 

O PPP é um documento que apresenta a 

comunidade escolar, a intenção/objetivos do 

seu trabalho e os valores da escola, sendo 

fundamental que seja elaborado 

definitivamente. Debatidos com gestores 

(Diretores), supervisores, orientadores, 

professores , alunos e representantes da 

comunidade (pais/responsáveis).  

 

Como elaborar um PPP? 

 

De acordo com os Cadernos da Pedagogia é 

um documento constituído de forma coletiva no 

qual são expressos objetivos e metas para a 

busca de uma educação de qualidade, onde os 

sujeitos envolvidos na sua elaboração deve 

deixar claro o que veêm como importante para 

o currículo escolar e  como colocam em 

prática.  



Ao ter acesso a ele, a pessoa deve ter clareza 

da identidade da escola e da comunidade em 

que está localizada.  

 

Para a elaboração do PPP não há um manual, 

mas deve haver espaço para a voz de todos os 

envolvidos (direção, professores, coordenação, 

pais e alunos.).  

 

Como e por quem é utilizado? 

 

O PPP é um documento que deve ser de fácil 

acesso no ambiente escolar, disponivél para 

que 

toda a equipe escolar (direção, coordenação, 

professores, alunos e pais) possa consultar 

sempre que for preciso.  

 

É importante que o professor utilize o PPP na 

realização dos seus planos, pois o mesmo dar 

a visão macro da escola, marca a 

intencionalidade geral. E o currículo básico é 

que vai trazer essas especificidades e funções 

dos planejamentos que vai ocorrer na sala de 

aula.  

 

Contudo, além de ser disponível para os 

professores, o PPP da escola deve está em 

um lugar de fácil acesso caso algum aluno, 

pai/responsável, ou alguém da comunidade, 

queria utilizar/consultar. 



Avaliando o PPP 

 

É importante que sejam realizadas pelo menos 

ao final de cada unidade, reuniões para avaliar 

tudo que é planejado para o ano letivo dentro 

do PPP. A avaliação pode ser realizada por todo 

equipe escolar, mas principalmente pelo o 

professor e representante de 

pais/responsáveis, por terem um contato maior 

e direto com os alunos.  

 

Com a avaliação realizada rotineiramente é 

possível observar os resultados do que foi 

colocado em pratica e realizar uma reflexão 

sobre o que é importante permanecer no PPP 

da escola, o que deve ser retirado e o que 

precisa passar por uma edição. Assim, o PPP 

torna-se realmente o documento norteador da 

escola.  

 

Pontos importantes no PPP da escola do 

campo 

 

Sabemos que o PPP é a identidade da escola/ 

comunidade, e por isso desse ser elaborado 

levando em conta as peculiaridades da 

localidade. 

 



Dessa forma, o PPP das escolas  localizadas no 

campo deve apresentar visivelmente identidade 

de uma escola do campo. De acordo com a 

Resolução CNE/CEB 1 (2002, p.01), parágrafo 

único: 

 
A identidade da escola do campo é definida 

pela sua vinculação às questões inerentes à 

sua realidade, ancorando-se na temporalidade 

e saberes próprios dos estudantes, na 

memória coletiva que sinaliza futuros, na rede 

de ciência e tecnologia disponível na 

sociedade e nos movimentos sociais em 

defesa de projetos que associem as soluções 

exigidas por essas questões à qualidade 

social da vida coletiva no país.  

 

A elaboração do PPP das escolas do Campo, 

deve-se levar em consideração a realidade da 

comunidade, reconhecendo/ valorizando os 

saberes existentes nos camponeses, as 

condições de desenvolvimento tecnológico e 

econômico, a existência de movimentos sociais, 

etc. Referente a identidade escolar, os 

Parâmetros Curriculares  afirma que;  

 
Cada escola encontra uma realidade, uma 

trama, um conjunto de circunstâncias e de 

pessoas. É preciso que haja incentivo do 

poder público local, pois o desenvolvimento do 

projeto requer tempo para análise, discussão e 

reelaboração contínua, o que só é possível em 

um clima institucional favorável e com 

condições objetivas de realização. (p.36). 

 



 

Assim, nenhum PPP deve ser igual ao outro, até 

mesmo os PPP’s de escolas com a mesma 

direção e em comunidades vizinhas. Pois trata-

se de realidades diferentes. De acordo com 

orientações da Diretrizes Curriculares, o PPP 

das Escolas do campo devem apresentar; 

 
I – conteúdos curriculares e metodologias 

apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos estudantes da zona rural; 

II – organização escolar própria, incluindo 

adequação do calendário escolar às fases 

do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III – adequação à natureza do trabalho na 

zona rural. (BRASIL, 2013, p.45) 

 

Percebemos que o PPP, antes de qualquer 

coisa, deve apresentar seus planos levando em 

conta a realidade que cerca a escola.  

 

Ainda segundo as Diretrizes Curriculares os 

critérios de avaliação em uma escola do campo 

multisseriada, diante de suas característica, 

devem ser diferenciados, e assim na elaboração 

do PPP esses critérios devem ser expostos.  

 

Com todas essas informações, construímos um 

quadro listando os principais pontos que devem 

está presentes em um PPP da Escola do 

Campo.   

 



PPP DA ESCOLA DO CAMPO 

 Métodos avaliativos 

diferenciados para as 

multisseriadas do 

campo. 

 

Reflexão crítica 

(formulação, execução 

e avaliação). 

 

Apontar os cursos de 

formação 

inicial/continuada dos 

professores. 

 

Conteúdos 

contextualizados com a 

localidade. 

 

 

Reflexão/justificativa 

sobre os conteúdos e 

projetos escolhidos. 

 

Adequação do 

calendário. 

 

Diagnóstico da 

realidade. 

Debate em grupo para a 

elaboração. 

 

Fundamentação sobre 

Educação do Campo, 

conhecimento, 

avaliação da 

aprendizagem. 

 

Discute e explicita de 

forma clara os valores 

coletivos assumidos e 

delimita suas 

prioridades. 
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POEMA DE GILVAN SANTOS 
 

Eu quero uma escola do campo 
que tenha a ver com a vida, com a gente 

querida e organizada 
e conduzida coletivamente. 

 
Eu quero uma escola do campo 

que não enxergue apenas equações 
que tenha como “chave-mestra” 

o trabalho e os mutirões. 
 

Eu quero uma escola do campo, 
que não tenha cercas, 
que não tenha muros, 
onde iremos aprender 

a sermos construtores do futuro. 
 

Eu quero uma escola do campo 
onde o saber não seja limitado 
que a gente possa ver o todo 

e posso compreender os lados. 
 

Eu quero uma escola do campo 
onde esteja o ciclo da nossa semeia 

que seja como a nossa casa 
que não seja como a casa alheia 

 


