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Resumo: 

O Município de Juara através da equipe pedagógica da educação do campo vem 

desenvolvendo desde 2009, um trabalho voltado especificamente para a qualidade de ensino 

dos educadores e educandos que vivem nas comunidades situadas no campo, através do 

Programa Escola Ativa, que oferece uma metodologia voltada para a demanda das salas 

multisseriadas onde a construção do conhecimento da criança está pautada a partir da 

realidade em que está inserida, um trabalho que tem como objetivo principal adequar cada vez 

mais à diversidade educacional, cultural, geográfica  e política  do contexto rural brasileiro, 

valorizando as pessoas e as ações  voltadas para a melhoria das condições econômicas, sociais  

e educacionais das comunidades do campo, envolvendo a comunidade escolar em ações que 

promovam a prática de uma educação  libertadora.A proposta metodológica da Escola Ativa 

teve início na Colômbia na década de 90. No Brasil a implantação da estratégia metodológica 

Escola Ativa ocorreu no ano de 1997, seguindo as seguintes fases: Momento de testagem 

experiências e resultado; ampliação com apoio do FUNDESCOLA às escolas que  

apresentavam uma deficiência maior no aprendizado de seus educandos;consolidação e 

reconhecimento da efetividade da estratégia pelos estados e municípios;expansão aos 

municípios autônomos que não faziam parte dos municípios considerados prioritários pela 

deficiência.Devido as especificidades e seus resultados  a propostas passa a ser um programa  

com apoio do Governo Federal, oferecendo capacitação  e material de apoio aos 

multiplicadores e professores que aderiram ao programa. O município de Juara aderiu o 

Programa em 2009 e até o momento tem participado de todas a capacitações oferecidas pelo 

MEC, e vem desenvolvendo o trabalho de formação  dessa metodologia com todos os 

professores  das escolas do campo desse município e com alguns resultados já sendo 

apresentado e que deseja muito compartilhar e mostrar que e possível romper com práticas 

conservadoras  que apenas conduz mas não transforma, por uma prática reflexiva e emancipa 

tória do modo de pensar e agir no mundo e com o mundo e suas respectivas realidades. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A Educação do campo tem recebido nos últimos anos, uma atenção bastante 

significativa pelo poder público, nas diversas esferas do governo federal, e tem absolvido e 

intensificado os debates vindos da sociedade ligadas ao campo. No desejo imenso de superar 

dificuldades ainda encontradas na educação do campo desse município, em virtude as 

diferentes realidades que caracterizam cada escola em sua comunidade( fazenda, serraria e 

assentamentos), levando em consideração dentro deste contexto, atendimento com e sem 

transporte escolar, distanciamento com relação a localização da escola e sede do município, 

atendimento nas séries iniciais e finais do ensino fundamental de nove anos, falta de 

professores com formação para atender essas escolas e ainda a rotatividade dos alunos, levou-

nos a buscar um metodologia que pudesse atender através da educação as necessidades  

dessas comunidades ou aproximarmos máximo possível de cada uma delas. Assim sendo 

assumimos 2008 o compromisso de adesão da Escola Ativa uma estratégia metodológica 

voltada para as salas multisseriadas. A adesão foi feita através do PAR (plano de ação 

articulado) Política Pedagógica do governo federal de assistência ao sistema educação 

pública. Nosso compromisso de participar dos encontros de formação e trabalhar com os 

professores sua formação dentro do programa vem sendo realizado, porém ainda falta muito 

para alcançamos um resultado satisfatório porque sabemos que isso depende de tempo e de 

recursos. Portanto expressamos aqui o desejo de continuar nos empenhando muito mais em 

prol da qualidade da educação das crianças do campo e consequentemente dos povos que 

fazem parte deste contexto. No intuito de garantir um trabalho eficiente e promissor, com 

perspectiva de alcançar objetivos satisfatórios naquilo que propusermos realizar, para isso nos 

organizaremos com os seguintes propósitos: 1 – Garantir a continuidade da participação de 

um técnico na formação do programa escola ativa oferecido pelo MEC. 2 – Oferecer 

bimestralmente formação pedagógica aos professores das escolas do campo capacitando-os 

para a tarefa profissional de acordo com a proposta metodológica do Programa Escola Ativa 

as demais necessidades encontras pelos professores. 3 – Elaborar o projeto político 

pedagógico com as reais necessidades de cada realidade escolar, estabelecendo nele os 

objetivos que realmente possibilite ao professor o desenvolvimento de práticas pedagógica 

que vá ao encontro dos anseios de seus alunos e comunidade. 4 – Propor a formação de um 

conselho escolar em cada instituição garantindo maior participação da comunidade, onde cada 

membro do conselho juntamente todos se sinta responsável pelo estabelecimento e 

consequentemente pela qualidade de educação desenvolvida em cada escola. 4 – Garantir 



visitas bimestrais em todas as escolas ou mais dependo da necessidade, acompanhando assim 

o processo ensino/aprendizagem, realizado na escola, rendimento escolar dos alunos, 

desenvolvimento das atividades realizada nos encontros  pedagógicos e prática  em sala de 

aula. 5 – Trabalhar de forma interdisciplinar; adotando tema gerador como eixo central das 

atividades a serem desenvolvidas,  6 – Garantir dentro do processo de construção desses 

conhecimentos o incentivo a leitura e manifestação cultural, olimpíadas de língua portuguesa, 

olimpíadas de matemática, exposição didática, cantinhos de aprendizagem e outros. 7 – 

Oferecer condições de transporte e alimentação para os professores participarem dos 

encontros pedagógicos a serem realizados bimestralmente na sede do município. 8 – 

Assegurar uma equipe de Coordenadores com Formação em Pedagogia, Linguagem e 

Matemática. 

9 – Elaborar um calendário letivo que atenda as especificidades da educação do campo, 

garantindo dia letivo realmente participativo. 10 – Oferecer materiais pedagógicos necessários 

de acordo com as atividades propostas por cada instituição em cada projeto realizado pela a 

escola. 11 – Avaliação final das ações desenvolvidas durante cada ano letivo obtendo o 

resultado geral do rendimento escolar da educação do campo (aprovação, reprovação, 

desistência e transferência). 12 – Organizar junto as escola a gestão democrática através dos 

comitês e suas efetivas participações. 

 

1 EDUCAÇÃO DO CAMPO ESCOLA ATIVA E SUA TRAJETÓRIA DE 

IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL 

 

 Sabemos que a educação do campo no Brasil tem sido alvo de muita discussão nos 

últimos tempo portanto a uma dificuldade  muito grande  com relação a implantação e 

desenvolvimento de ações  que realmente prepare essa  gente para a vida. Talvez a concepção 

de que a escola rural seja uma escola desqualificada, isolada, com famílias de baixa renda e 

um a cultura desprovida de direitos por eles incompreendidos ou até mesmo desconhecidos, 

talvez por ignorância causada pela  falta de oportunidade e até mesmo de escolaridade . Assim 

sendo os alunos advindos dessas famílias também são assim “compreendidos”.  A proposta da 

educação do Campo tem uma visão mais ampla e não só compreende, mas considera  a 

população campestre uma realidade de grande potencial não apenas dentro do seu mundo de 

seus conhecimentos mas partindo desse contexto para um mundo globalizado do qual ele faz 

parte e muitas vezes não se dá conta disso.Portanto essa proposta veio para romper 

paradigmas e integrar a comunidade no processo ensino aprendizagem  e desenvolver o 



espírito participativo e democrático da família e da criança que mora e desenvolve suas 

atividades  na lavoura, na pecuária etc. 

 A partir de 2008 a Educação das escolas rurais do Município de Juara começa a se 

mobilizar para a implantação de uma metodologia que viesse a encontro das necessidades 

reais das crianças matriculadas nas salas multisseriadas. Pois até o presente momento essas 

escolas mesmo com realidades totalmente diferenciadas eram atendidas pelo pela mesma 

proposta das escolas centralizadas na sede do Município que desenvolve metodologias 

voltadas para salas seriadas. No intuito de valorizar a família camponesa e desenvolver ações 

educacionais voltadas para a necessidade e que a Metodologia da Escola Ativa tem como 

perspectiva a superação às dificuldades metodológicas das sala multisseriadas o município 

participa do primeiro encontro realizado em 2008. A partir de 2009 essa proposta passa a ser 

um programa do Governo federal.  

 Apresenta-se um breve histórico da escola ativa no Brasil,a proposta metodológica da 

escola ativa teve inicio na Colômbia na década de 90, isso pela preocupação com a qualidade 

das escolas até então apresentadas como escolas rurais pela diferenciação das turmas serem 

multisseriadas  apresentar  numero inferior de aprendizagem  em relação as escolas seriadas, 

altos índices de repetência evasão  e ausência de professares com formação. No Brasil as 

primeiras discussões começa em 1996, quando um grupo de técnicos da Direção-Geral do 

Projeto Nordeste, Projeto do Ministério da Educação, e técnicos dos estados de Minas Gerais 

e maranhão foram convidados Pelo Banco Mundial a participarem, na Colômbia, de um curso 

sobre estratégia “Escuela Nueva-Escuela Activa ”. 

 Desenhada por um grupo de educadores colombianos que, há mais de vinte anos, 

obtinha sucessos no enfrentamento dos problemas educacionais das classes multisseriadas 

desse país. Surgiu o desafio de se pensar nessa alternativa como uma metodologia que 

objetivasse conferir qualidades as classes multisseriadas brasileiras, tornado o ensino nelas 

desenvolvidos de igual ou melhor qualidade ao que os das classes seriadas: desafio 

pretensiosa, mas possível. 

 Em agosto de 1996 houve um seminário em Brasília reunindo todos os Secretários de 

Educação e diretores de ensino dos estados do nordeste para conhecerem a estratégia e 

decidirem sobre a sua adoção. Esse seminário foi ministrado por um representante fundação 

responsável na Colômbia pela implantação e implementação da estratégia na Colômbia. Após 

o seminário, os estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, 

Maranhão, e Piauí decidiram pela adoção da estratégia e, em outubro de 1996, os técnicos 



desses estados foram capacitados na Colômbia. A partir daí a estratégia passou a se chamar 

Escola Ativa. 

 A implantação da estratégia metodológica Escola Ativa no Brasil  ocorreu no ano de 

1997, com assistência do Projeto Nordeste/MEC, tendo com objetivo aumentar o nível de 

aprendizagem dos alunos, reduzir a repetência e a evasão e elevar as taxas de conclusão de 

parte do ensino fundamental, ou seja de 1ª a 4ª série. No final de 1998, os estados de Sergipe e 

alagoas decidiram implantar também, a estratátégia. Em meados de 1999, o projeto nordeste 

chegou as eu final, dando lugar um novo momento, ou seja, ao surgimento do Programa 

FUNDESCOLA programa  fundo de  fortalecimento da escola), o que não acarretou 

descontinuidade nas ações de implementação da estratégia que já se consolidavam nos 

estados. A escola Ativa então a fazer parte das ações do programa FUNDESCOLA.Fases 

representam o processo que a estratégia de implantação da Escola Ativa no Brasil: 

 1.1 FASE I 

 Implantação de testagem e momento de preparação, implantação e acompanhamento 

para conhecer a afetividade da estratégia Escola Ativa, buscando a afirmação pela qualidade 

da mudança em sala de aula. Período compreendido entre os anos de 1997 e 1998, em estados 

da região nordeste.  

 1.2 FASE II: EXPANSÂO I 

 Momento de ampliar o número de escolas nos estados e nos municípios do nordeste 

que solicitaram a expansão, sem perder de vista a qualidade. Nessa fase, ocorreu, nas regiões 

Norte e Centro-Oeste . 

 1.3 FASE III 

 Consolidação e reconhecimento da efetividade da estratégia pelos estados e 

municípios. Criação de rede de formadores (multiplicadores) da estratégia, dando aos estados 

e municípios a oportunidade de participarem das ações de formação e monitoramento mais 

eficazmente.  

 FASE IV: EXPANSÃO II 

 Nessa fase houve um a expansão que rompia com os limites da ZAP, oportunidade em 

que foram incorporados municípios denominados autônomos. Nessa fase houve a 

disseminação e monitoramento- houve estruturalmente pertencente às ações educacionais da 

Coordenação Geral de Fortalecimento institucional -CGFOR/Diretoria de Programas 

especiais FNDE/MEC, a Escola Ativa conta com responsáveis pela implantação, 

implementação e monitoramento da estratégia nos âmbitos nacional, estadual e municipal, que 



compõem uma grande rede junto aos gestores, técnicos, professores, alunos e pais que se 

apóiam e caminham buscando sustentabilidade nos estados e municípios.  

 O município de Juara teve a primeira participação no encontro de formação da Escola 

Ativa em 2008 realizado em Cuiabá, com isso todo processo de adesão da metodologia  foi 

implantado, porém a formação dos professores por motivo de algumas dúvidas e insegurança 

não foi realizada, optamos por aguardar uma segunda capacitação para então    melhor 

entendimento da metodologia e assim por em ação.Assim sendo no período de 30/03 a 03/04 

de 2009. Aconteceu no município de Brasnorte a segunda capacitação diante disso iniciamos 

a realização  do nosso primeiro encontro de formação com professores  das escolas do campo 

do município de Juara.  

 

 2 RESULTADOS ALCANÇADOS E PARTICIPAÇÃO NOS ENCONTROS DE 

FORMAÇÃO OFERECIDOS PELO MEC  

 

O Município de Juara teve sua primeira participação no encontro de formação da 

Escola Ativa no ano de dois mil e oito, realizado no Hotel Presidencial em Cuiabá, tendo 

como representante do Município de Juara, dois técnicos. A proposta foi apresentada ao até 

então, Secretário de Educação do Município de Juara, Senhor Darcilo Guandalin Junior, que 

se interessou fazendo a adesão, e o Programa implantado foi confirmado depois  através do 

PAR (Plano de Ação Articulada do MEC). Porém, os estudos com os professores das escolas 

do Campo do Município, só teve inicio após a participação no primeiro módulo de formação, 

que aconteceu no período de 03/03 a 04/03/2009, no Município de Brasnorte, onde 

participaram dois técnicos do município de Juara, sendo as Coordenadoras Pedagógicas das 

escolas do campo. Os estudos desse primeiro módulo foi realizado com os professores do 

campo no período de 13 a 15/04/2009, nas dependências do salão de reunião da secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, com carga horária de 28 horas. Às 12 horas para 

Complementação das quarenta horas de formação, os professores levaram atividades 

extracurriculares  desenvolvidas em sala de aula para socialização com os colegas. 

O processo de desenvolvimento das atividades foram monitoradas através das visitas 

dos coordenadores nas escolas, com observação, leitura individual e orientação aos 

professores em suas dificuldades.  

O estudo do segundo módulo de formação realizado em Cuiabá, teve como 

participante de Juara, a Coordenadora Pedagógica Olívia Maria Silva de Jesus,  e o trabalho 

foi desenvolvido com os professores no Município, no período de 21 a  25/08/2009, com total 

de 40h. As atividades referente ao terceiro módulo também realizado em Cuiabá,  teve a 



participação da Coordenadora Pedagógica Maria da Fátima da Silva,  e o trabalho com os 

professores foi desenvolvida no município no período de 02 a 04 /01/2010 num total de 30h . 

O quarto encontro de formação foi realizado nas dependências do salão da Secretaria 

Municipal de Educação com a participação da equipe pedagógica na organização dos estudos 

para esse encontro, sendo que os assuntos foram divididos da seguinte forma: Primeiro dia 

com a professora Maria de Fátima da Silva e participação do professor Lindomar Aparecido 

Riceto, dia 05 O professor Evaristo José dos santos e dia 06 a professora Olívia Maria. Além 

dos trinta professores que marcaram presença nessa formação, tivemos também a participação 

e colaboração do Coordenador do CEFAPRO,  Dirlei Perin e ainda de uma aluna do curso de  

Pedagogia do campos da UNEMAT de Juara, que está desenvolvendo sua pesquisa na área de  

Educação do Campo. Fomos bastante cuidadosos com a organização desse encontro, 

confeccionando lembrancinhas para todos os dias, representando sempre as coisas boas  

advindas do  Campo e suas significações,  o cardápio também foi elaborado  de acordo com 

os alimentos que são diretamente originado do campo, ainda sorteamos brindes todos os dias 

de forma que todos fossem contemplados no sorteio. 

Dia 04/05/2010, teve inicio às sete horas e trinta minutos, com a abertura do encontro 

com  recepção aos participantes e  apresentação de todo grupo, em seguida a entrega de   

lembrancinhas com uma mensagem de reflexão sobre  semente, todos leram e fizeram suas 

considerações sobre o que mais chamou atenção no texto e o ponto de vista  relacionando 

sempre ao  cotidiano em  sala de aula, para fechar essa reflexão todos juntos cantamos  a 

música semente recebendo também a letra da mesma. Seguimos então com a socialização 

sobre planejamento e avaliação que foi discutido no encontro anterior e a sua realização na 

pratica, superações e dificuldades. Tendo em vista que avaliação requer uma atenção bastante 

especial o Professor Lindomar retoma o assunto  com o texto Avaliação Escolar: Limites e 

possibilidades. Foi um momento muito rico e contribuiu muito no entendimento sobre 

avaliação, o grupo procurou tirar sempre as dúvidas que tinham em relação ao assunto. Após 

o intervalo da manhã a professora Fátima volta e organiza com os professores três grupos para 

estudos sobre  o papel do professor, uma vez que muitos participantes nunca estiveram em 

sala de aula  antes e a maioria entre todos  possuem apenas o ensino médio  e necessariamente 

precisam compreender-se nesse processo. Sendo assim o primeiro grupo ficou com o texto; 

Ser professor; o segundo grupo Professores do Brasil; e o terceiro grupo: Desafios para os 

educadores do campo. A atividade se fez em leitura, discussão, organização e apresentação  

dos tópicos principais e a compreensão do mesmo  no processo. Após a apresentação de cada 

grupo os formadores fizeram suas considerações e contribuíram também com sugestões a 



serem aplicadas na prática. 

Outro trabalho realizado foi o estudo do material da Escola Ativa; Orientações 

Pedagógicas para Formação de Educadoras e Educadores. Foram divididos sete grupos, onde 

cada um ficou com um tema,  que após lido e discutidos no grupo, fizeram as apresentações 

também do conteúdo principal de cada tema,, o objetivo foi entender melhor o material e 

possibilitar que os professores novatos  tivessem conhecimento da metodologia do programa. 

Ainda no dia quatro foi apresentado o Projeto Ciranda da Leitura e realizado algumas 

atividades de como trabalhar com Literatura e gêneros textuais em salas multisseriadas. À 

noite voltamos para assistir o filme Escola da vida para fazer o fechamento desse dia de 

estudo e discutir o aproveitamento de todo trabalho realizado nesse primeiro dia. Foi 

distribuído ainda  material para estudos em casa ou em grupo na escola sobre: Ensino 

Fundamental de Nove Anos.  A criança de seis anos, a linguagem escrita e o ensino 

fundamental de nove anos.  

No dia 05/05/10, ás 7h 30min horas deu-se inicio ao encontro pedagógico com o 

Coordenador Pedagógico da Secretaria, da  área de matemática Evaristo José dos Santos e os 

professores das escolas do campo, sala multisseirada. Primeiramente foi passada uma 

mensagem de abertura “As velas precisam ficar acesas”, logo após foi feito um comentário 

sobre a mensagem. Em seguida foi apresentada a apostila do encontro. Fizemos a leitura do 

texto: “A evolução da educação”, realizamos comentários sobre o texto e dando continuidade 

foi apresentado atividades diversificadas que podem ser trabalhadas com alunos de 1º ao 9º 

ano, direciona da a realidade das escolas do campo. Foi sugerido que trabalhassem em grupo  

de acordo com as turmas que o professor atua em sala  de aula. Ficou assim constituído: grupo 

– 1º ao 3º ano; 4º e 5º ano; 6º ao 9º ano e 1º ao 9º ano. Os grupos realizaram as atividades 

propostas e discutiram sobre a proposta de atividades para trabalhar com as referidas turmas. 

Logo após o intervalo  deram início as apresentações das atividades. Houve uma participação 

significativa dos grupos de trabalhos. 

No período vespertino deu inicio às 13 horas, com a apresentação da mensagem 

“Viagem para dentro de si”. Foi solicitado a cada professor por escola que ainda não possui o 

conselho escolar formado, que faça uma reunião com os pais e alunos e faça a composição, 

uma vez que quando os coordenadores forem efetuar as visitas estarão se reunindo como o 

conselho para discutir sobre as atribuições dos referidos conselhos. 

A escola que ainda não encaminhou o questionário aos pais e alunos para elaboração 

do Projeto Político Pedagógico que faça urgentemente, pois neste ano todas as escolas do 

campo terão os seus projetos políticos pedagógicos próprios.Foi feito a apresentação do 



Projeto “1ª Olimpíadas de matemática para as Escolas do Campo, sala multisseriadas”, no 

qual os professores demonstraram muito interessados em participar desse projeto.Fizemos a 

apresentação do projeto das escolas da fazenda “O dia da compra” para que todos os 

professores fiquem conhecendo as realidades  de cada escola.Fizemos a leitura sobre tema 

gerador, uma proposta de educação trabalho que devem ser trabalhados com os alunos do 

campo de forma diferenciada e específica. Foi distribuídos alguns temas para que os 

professores em grupo realizassem uma atividade dentro da proposta tema gerador, no qual 

houve uma participação maciça nas apresentações dos temas.Para finalizar o encontro do dia 

foi discutido sobre a ficha de cadastro de livros didáticos (novos) para que os professores 

façam esse levantamento de livros recebidos, para podermos informar ao MEC o quantitativo 

de livros devolvidos neste ano de 2010. 

O pessoal do CREAS faz um momento de discussão e reflexão sobre a violência da 

criança, falando sobre os direitos e deveres da criança e adolescente.De acordo com o 

planejamento elaborado, as atividades desse dia superaram todas as expectativas. A 

participação de todos de modo geral foi bem acentuada.Foram selecionados alguns 

professores para participar da formação continuada, oferecida pela UNEMAT/SINOP e 

CEFAPRO de Juara. A participação desses professores foi de grande importância, no qual 

eles puderam compreender a diferença entre a educação rural e a educação do campo. Foi um 

momento de reflexão e discussão, pois os professores questionaram muito e ficaram 

responsáveis pela multiplicação do curso com os seus pares. Dentro da proposta de formação 

seriam 8 encontro com temáticas, mas conforme combinados ficou resumido em 3 temáticas 

envolvendo todos os assuntos. Os mesmos estarão participando da 2ª etapa que acontecerá no 

dia 25/06/10 para fechamento das atividades extras. 

Os encontros nesse Município são realizados bimestralmente, os professores recebem 

também as apostilas confeccionadas encadernadas das atividades estudadas no encontro mais 

sugestões de atividades a serem trabalhadas na prática. Os assuntos trabalhados   na formação 

são aqueles que no momento são primordiais e assim sucessivamente. O próximo encontro 

está marcado para o período de 27 a 29 de agosto de 2010. É um trabalho bastante que exige 

bastante persistência, porém gratificante e desenvolvido na base certamente tara resultados 

satisfatório mesmo a longo prazo.  
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