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Objetivos
Geral: Consolidar o espaço permanente de extensão, pesquisa e formação em educação
do campo, por meio da efetivação de ações que contemplam a Educação do Campo em
articulação com os princípios da Agroecologia e a Agricultura Familiar, com vistas a
contribuir para a formação dos estudantes da graduação e, em particular, para a
construção da Política de Educação do e no Campo e consequente melhoria da
qualidade de vida do homem e da mulher do campo.
Específico: - Realizar formação continuada de educadores/as do campo e gestores/as
das escolas do campo, utilizando os princípios da Metodologia de Alternância e da
Integração de Saberes, com ênfase na discussão das Escolas do Campo multisseriadas;
- Contribuir com a elevação da escolaridade de jovens e adultos do campo, por meio da
formação de educadores/as que atuam nos municípios parceiros do Projeto; - Produzir
e publicar material didático e paradidático voltado para os educadores/as e
educandos/as das escolas do campo em Pernambuco;
- Contribuir e oportunizar a
inclusão digital à estudantes das Licenciaturas em Física, Matemática e Pedagogia do
Centro Acadêmico da UFPE, e Autarquias de Ensino Superior parceiras do Projeto;
Realizar intercâmbio, acompanhamento e avaliação de atividades desenvolvidas em
Escolas do Campo e outros espaços educacionais;
- Fortalecer a articulação entre as
Universidades, Autarquias, Secretarias de Educação, OSCIP e Movimentos Sociais do e
para o campo pernambucano;
- Oferecer oficinas de Integração de Saberes,
articulando conhecimentos matemáticos e pedagógicos da e com a Educação do Campo,
voltadas, sobretudo, aos estudantes da graduação da UFPE e instituições parceiras;
Articular saberes e formação de consciência crítica, por meio do desenvolvimento de
ações agroecológicas e sustentáveis no campo; - Consolidar grupos de estudo sobre as
relações entre a Educação do Campo, a Agroecologia e a Agricultura Familiar, visando o
aprofundamento sobre estas temáticas e a compreensão da relação dialógica que as
mesmas entretém;
- Realizar pesquisas sobre a Educação do Campo no Agreste
Pernambucano, focando a Educação do Campo, as questões Étnico-Raciais nas práticas

curriculares de escolas camponesas;
- Articular atividades de ensino, pesquisa e
extensão, através das ações desenvolvidas pelo equipe do Projeto.
Resumo
Este Projeto tem por principal finalidade contribuir com a consolidação do espaço
permanente já em construção, de reflexão, debate, realização e divulgação de
resultados de pesquisas, e desenvolvimento de ações que contemplam a Educação do
Campo, em articulação com a Agroecologia e da Agricultura Familiar, visando o
desenvolvimento humano e regional. Neste contexto, busca-se integrar os saberes
acadêmicos, populares, técnicos, profissionais e da experiência de cada protagonista.
Tendo abrangência estadual, o Projeto conta com a cooperação e a participação efetiva
das principais instituições e organizações sociais do campo, ou que nele atuam, no
Estado de Pernambuco. Uma das suas principais características é a articulação entre as
atividades de ensino, pesquisa e extensão, contempladas no conjunto de ações que
serão desenvolvidas por professores/as e pesquisadores/as, estudantes de graduação e
mestrandos/as da UFPE e das instituições parceiras.
A Educação do Campo é o eixo
articulador e dialoga com as demais temáticas do campo. Neste cenário, ela é enfocada
em suas diversas dimensões, a exemplo das atividades de formação continuada de
educadores/as do campo que se articulam com a Agroecologia e a Agricultura Familiar,
e também com a educação matemática e a educação a distância, enquanto meios de
inclusão social dos povos do campo.
Por outro lado, o Projeto visa a formação
acadêmica dos estudantes das licenciaturas em Pedagogia, Física, Química e
Matemática do Centro do Agreste da UFPE e instituições parceiras, que realizam
atividades complementares da formação em curso, além de articular os conhecimentos
destas áreas do conhecimento à Educação do Campo.

