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Desde que foram criadas as escolas de campo os sitiantes 

puderam ter o privilégio de estudar mesmo com dificuldades com 

relação ao transporte, e até mesmo algumas vezes a idade dos 

mesmos ser mais elevada que as dos demais alunos de sala 

fechada da alfabetização. 

 Visando isto levantamos algumas informações sobre as 

dificuldades enfrentadas pelos moradores de campo, procurando 

sempre visar os dois lados a dos professores que não tem 

formação e as dos alunos que na são adultos procurando uma 

estabilidade nos estudos. A situação escolar dos alunos que 

estudam em uma escola de campo na maioria das vezes é 

precária, por isso os mesmos conciliam os horários com a estação 

devido às condições e também ao plantio.   

 As aulas são administradas pelos professores com muitas 

dificuldades devido à diferença de idade dos alunos e também a 

quantidade os mesmos estudam todos juntos somente em uma 

sala. 

  

O presente projeto será elaborado por integrantes do grupo de 

acordo com pesquisas bibliográficas e artigos científicos com 

objetivos de obtenção de nota avaliativa na disciplina de 

iniciação científica.  

CAIADO Katia, FAUSTINO Rosângela, 2016, Educação do campo e 

indígena. 

 

 

 

Escola do campo 

OBJETIVO 

METODOLOGIA 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Brasil mesmo sendo um país agrário, a educação no campo 

nunca foi tratada com prioridade, isso até 1891, que até então não 

tinha sido mencionada nos textos constitucionais, onde comprova 

o descaso dos dirigentes e evidenciando o poder político nos 

A educação do campo surgiu por meu de mobilizações de 

grupos de famílias moradores de assentamentos e é garantida por 

lei homologada na LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, 9394/96 onde é direito dos estudantes de escolas do 

campo uma escola que preserve e incentive a cultura e sua 

identidade, além de uma escola que se adapte as condições do 

aluno criando um currículo e um calendário escolar que não 

prejudique o desempenho do aluno além de  se adaptar as 

condições climáticas do local e ao período de safra. 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS 

 Identificar as dificuldades vivenciadas pelos alunos que 

residem no campo e necessitam da escola para seu 

aprimoramento pessoal. 

 Explicar a importância da escola do campo para os sitiantes.  

 Relatar como são administradas as aulas. 

 Reconhecer as diferenças que ocorrem entre o sistema urbano 

para o rural. 

AUTORES  ORIENTADORES  

Abinoan Ferreira, Adima Gomes Mario, Ariane Marchiosi, Areli 

Mario Gomes, Bruna Taís dos Anjos, Daiane Canabarro, Katia 

Cibele de Assis, Marco Aurelio Fidelis Pereira, Timóteo Reginaldo 

Gomes. 

Professor. Paulo Rodrigues Pereira 

INTRODUÇÃO modelos culturais da letrada europeia a qual defendia o 

sistema educacional a escolas urbanas e a educação no campo 

centraliza em trabalho escravo e menospreza no alcanço da 

educação.  

A LDB, foi um enorme marco para a Educação no Campo, 

mas essa conquista não foi muito fácil, pois veio acompanhado 

de muitas lutas. E foi a partir de então que a Educação no 

Campo foi concluída nos documentos de educação, ganhando 

então a sua própria definição, onde as Diretrizes Operacionais 

para a Educação básica do Campo propõem adequações da 

escola e vida no campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


