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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal investigar o uso do Caderno de Campo 
pela E.E. Terra Nova que adota a Pedagogia da Alternância para atender as 
necessidades de uma clientela carecida de uma educação cuja proposta teve que 
voltar-se à realidade do meio rural. O trabalho traz uma síntese da educação no campo, 
da história da Pedagogia da Alternância na Franca, a transição da mesma no Brasil, 
sua chegada ao estado de Mato Grosso e por fim no município de Terra Nova do Norte, 
onde está localizada a escola investigada pelo uso do Caderno de campo como 
instrumento de formalização da Pedagogia da Alternância, como auxílio no 
acompanhamento do aluno por parte do professor, enquanto este se encontra no 
Tempo Comunidade. Para se chegar ao resultado utiliza-se  a metodologia de natureza 
básica, desenvolvendo uma pesquisa de campo, mas primeiramente uma pesquisa 
bibliográfica com alguns autores relevantes sobre o tema abordado; em relação à coleta 
de dados  realiza-se  fazendo uso da entrevista semiestruturada com professores, 
alunos e responsáveis pelos alunos; A análise dos dados é obtida com base em 
literaturas relevantes, de  cunho qualitativo a partir das informações do estudo de caso 
descrevendo as características do fenômeno. Com o resultado percebe-se que as 
estratégias utilizadas pela escola, através do Caderno de campo, tem gerado 
aprendizado, fortalecimento do compromisso com e da família, auxiliado na formatação 
do perfil gestor do aluno, estimulando assim os bons hábitos de estudo e 
consequentemente melhorando o desenvolvimento profissional do mesmo. 

 

Palavras - Chave: Caderno de Campo. Ensino aprendizagem. Participação da família. 

Pedagogia da Alternância. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal investigar el uso del Cuaderno de 

Campo por la E.E. Terra Nova que adopta la Pedagogía de la Alternancia para atender 

las necesidades de una clientela carente de una educación cuya propuesta tendría que 

volverse a la realidad del medio rural; el trabajo trae una síntesis de la educación en el 

campo, de la historia de la Pedagogía de la Alternancia en Francia, la transición de la 

misma en Brasil, su llegada al estado de Mato Grosso y por fin en el municipio de Terra 

Nova del Norte, donde está ubicada la escuela investigada por el uso del Cuaderno de 

campo con instrumento de formalización de la Pedagogía de la Alternancia como auxilio 

en el acompañamiento del alumno por parte del profesor, mientras éste se encuentra en 

el Tiempo Comunidad. Para llegar al resultado se definió la metodología de naturaleza 

básica, desarrollada una investigación de campo, pero primero una investigación 

bibliográfica con algunos autores relevantes sobre el tema abordado; en relación a la 

recolección de datos fue recolectada a través de una entrevista semiestructurada con 

profesores, alumnos y responsables de los alumnos; El análisis de los datos se obtuvo 

sobre la base de literaturas relevantes, con un carácter cualitativo a partir de las 

informaciones del estudio de caso describiendo las características del fenómeno. Con el 

resultado queda claro que las estrategias utilizadas por la escuela, a través del CC, han 

generado aprendizaje, fortalecimiento del compromiso con la familia, auxiliado en el 

formato del perfil gestor del alumno, estimulando así los buenos hábitos de estudio y 

consecuentemente mejorando el desarrollo profesional del alumnado, incluso. 

 

 

Palabras clave: Cuaderno de Campo. Enseñanza aprendizaje. Participación de la 
familia. Pedagogía de la Alternancia. 
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 INTRODUÇÃO 

A educação tem se constituído como um instrumento relevante na sociedade 

brasileira, que vezes tem sido definida por concepções de educação que no 

processo histórico se desenvolveu acompanhando a trajetória histórica e trouxe 

avanços à sociedade brasileira principalmente na área da pesquisa, responsável 

pela inovação tecnológica também para a zona rural (Molina e Jesus, 2003), porém 

as inovações foram ampliado os espaços para o crescimento do agronegócio, 

representado por um grupo latifundiário.  

Essa educação seguiu por muito tempo a risca da cartilha do capitalismo, 

fragilizando gradativamente o pequeno produtor rural. Foi diante dessa situação que 

se começou a discussão que  ulminou n  “educação do campo”, criando a escola 

que forma a partir da convivência, trabalho e o amor a terra, oferecendo um ensino 

voltado para a transformação da realidade do meio rural, habilitando o jovem 

agricultor para uma nova maneira de se relacionar com a terra, sobre a crença de 

que as suas potencialidades são as condição básicas para a o crescimento pessoal, 

familiar e comunitária. É nessa educação que se situa a Pedagogia da Alternância. 

A Pedagogia da Alternância é compreendida como numa metodologia que 

molda o ensino escolar sobre uma organização que conjuga diferentes experiências 

formativas distribuídas ao longo dos tempos e espaços distintos, com foco na 

formação profissional do sujeito. Por isso, além das disciplinas escolares básicas, a 

educação nesse contexto engloba temáticas relativas à vida associativa e 

comunitária, ao meio ambiente e à formação integral nos meios profissionais, social, 

político e econômico. 

A educação proveniente da Pedagogia da Alternância, e aplicada na Escola 

Estadual Terra Nova, além da formação do profissional, leva em considerações 

todas as dimensões da pessoa, buscando descobrir, valorizar e desenvolver as 

capacidades do aluno, numa relação personalizada, através do espírito de iniciativa, 

criatividade, trabalhos em grupo, senso de responsabilidade e de solidariedade, 

ajudando a construir o projeto de vida profissional, junto com a família e o meio em 

que vive. 

O tempo escola é a expressão de um projeto de formação de jovens, situado 

em um tempo e ambiente específico; consta de uma política de formação dentro de 

um ciclo de período determinado bem como o Tempo Comunidade. O Caderno de 
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campo é o instrumento de formalização da Pedagogia da Alternância que auxílio o 

professor no acompanhamento do aluno enquanto este se encontra no Tempo 

Comunidade. 

O caderno de Campo é um instrumento fundamental no processo 

metodológico da Pedagogia da Alternância. É reconhecido como o caderno da vida 

do aluno, onde deve registrar suas reflexões acerca de sua realidade, 

acompanhando-o durante todo o período da sua vida escolar, possibilitando ao 

mesmo resgatar e sistematizar sua história de vida, retomar questões discutidas em 

outros momentos e amadurecer intelectualmente pelo exercício da pesquisa, da 

reflexão, do registro e da elaboração de síntese e é partindo dessa premissa que o 

presente trabalho busca responder a problemática de como o Caderno de Campo 

(CC) contribui para o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem na 

Escola Estadual Terra Nova. 

Nos anos de 2014 e 2015 trabalhei na Escola Estadual Terra Nova, onde 

pude perceber a importância que se dá ao Caderno de Campo na ligação dos 

tempos e espaços de aprendizagem, porém a duvida que ficou é como esse 

instrumento contribui de fato para o processo de ensino aprendizagem uma vez que 

o aluno deve aplicar na pratica em casa aquilo que aprendeu de forma teórica no 

tempo escola em sua propriedade e depois trazer os resultados ou duvidas 

registradas no caderno de campo. 

Sendo assim alguns questionamentos são importantes: O caderno de campo 

é realmente capaz de registrar o aprendizado? Como os pais acompanham esse 

registro quando os alunos estão em casa? Como os professores utilizam as 

informações trazidas pelos alunos para continuidades das atividades no tempo 

escola? 

Para se obter as respostas aos problemas apresentados foi definida a 

metodologia de natureza básica, desenvolvida uma pesquisa de campo, mas 

primeiramente uma pesquisa bibliográfica com alguns autores relevantes sobre o 

tema abordado; em relação à coleta de dados foi coletada através de uma entrevista 

semiestruturada com professores, alunos e responsáveis pelos alunos (pais). 

A análise dos dados foi obtida com base na triangulação das respostas das 

entrevistas, das literaturas relevantes e do Projeto Politico Pedagógico da escola. 
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Assim essa analise de cunho qualitativo tornou possível a descrição das principais 

características do Caderno de Campo como Instrumento de Acompanhamento do 

processo de Ensino Aprendizagem da Pedagogia da Alternância na Escola Estadual 

Terra Nova.  

Com a analise dos resultados é possível afirmar que as estratégias de 

abordagem adotadas pela escola E. E. Terra Nova, através do caderno de campo, 

tem gerado aprendizagem, fortalecimento do compromisso entre a família e a 

escola, consequentemente auxilia na formatação do perfil gestor do aluno em 

relação à sua busca pela aprendizagem. 
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2. CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL. 

A educação tem se constituído como um instrumento relevante na sociedade 

brasileira e às vezes tem sido definida por concepções de educação que no 

processo histórico se desenvolveu acompanhando a trajetória histórica e trouxe 

avanços à sociedade brasileira principalmente na área da pesquisa, responsável 

pela inovação tecnológica também para a zona rural (Molina e Jesus, 2003). No 

campo da produção agrícola inovaram: no maquinário, no aumento da produção de 

grão, nos agrotóxicos, alteração dos genes das sementes para exportação em larga 

escala. Mas os que têm usufruído desses avanços é o Agronegócio que são 

pequenos grupos de latifundiários, empresários, banqueiros e políticos nacionais e 

internacionais. 

Nas décadas 60 e 70, por iniciativa de movimentos organizados da própria 

sociedade campesina, o campo ganha uma proposta de educação para os filhos do 

homem do campo através das EFAs – Escola Família Agrícola, nas quais os 

conteúdos de formação deveriam servir para atender as peculiaridades da família ou 

comunidade (Molina e Jesus, 2004). O modelo seguiu o mesmo implantado na 

França em 1935 pelo Padre Abbé Granerau, que sentiu-se no desafio de responder 

ao clamor dos pobres filhos de agricultores de sua paróquia, os quais sentiam a 

dificuldade de dar continuidade aos estudos devido à distância e, principalmente, ao 

problema das escolas centralizarem, no espaço e na pedagogia, somente o universo 

valorativo urbano. 

Esse modelo se mantem até o presente momento dias do Brasil País e serviu 

como ponto de partida para a reflexão sobre a educação que o campo realmente 

deveria receber. 

Através dos aportes teóricos de Molina e Jesus, (2004) e Arroyo, (2006), é 

possível afirmar que historicamente o povo do campo clama muito fortemente por 

políticas públicas com representação real das situações históricas e culturais vividas 

no setor rural. Furtado (2006), diz que para uma melhor apreensão do ensino da 

sociedade campesina precisam-se considerar três aspectos essenciais no 

entendimento das desigualdades nessa modalidade educacional que são o 

latifúndio, a industrialização e a financeirização da economia. 
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Em relação à educação do campo, é pertinente ressaltar que a concepção 
de educação que vem sendo empregada pela cultura dominante e elitista, 
não tem favorecido satisfatoriamente para combater o analfabetismo, elevar 
a escolaridade dos sujeitos, sua cultura e seu padrão de vida. Há ainda 
insatisfação, ocasionada pelo acesso tardio a escola que na maioria das 
vezes, nas regiões mais pobres do Brasil, são oferecidas sem condições de 
oportunizar saberes para a criança, o adolescente, os jovens e adultos 
devido à precariedade de investimentos dessa política pública. Isso 
representa, sem dúvida, uma das maiores dívidas históricas para com as 

populações do campo (PINHEIRO; 2013. p. 02). 

São realidades que contribuem muito fortemente para com os resultados tardios do 

combate ao analfabetismo rural.  

Arroyo (2006) diz ainda: 

Parece-me que é urgente pesquisar as desigualdades históricas sofridas 
pelos povos do campo. Desigualdades econômicas, sociais e para nós 
desigualdades educativas, escolares. Sabemos como o pertencimento 
social, indígena, racial, do campo é decisivo nessas históricas 
desigualdades. Há uma dívida histórica, mas há também uma dívida de 
conhecimento dessa dívida histórica. E esse parece que seria um dos 
pontos que demanda pesquisas. Pesquisar essa dívida histórica (ARROYO; 
2006, p.104). 

Para Molina e Jesus, (2004), a luta se dá pela busca da dignidade e 

reconhecimento legítimo das necessidades do cotidiano do povo campesino; diante 

dessa premissa é que se realizou a 1ª Conferência Nacional Por Uma Educação 

Básica do Campo, em 1998.  

Na 1ª Conferência reafirmamos que o campo é espaço de vida digna e que 
é legítima a luta por políticas públicas específicas e por um projeto 
educativo próprio para seus sujeitos. Também foram denunciados os graves 
problemas de falta de acesso e de baixa qualidade da educação pública 
destinada à população trabalhadora do campo; (MOLINA e JESUS, 2004). 

Segundo as autoras, a luta por igualdade começa a se legitimar com o 

levantamento da bandeira de uma educação representativa por parte dos 

movimentos mais organizados. 

Alencar (2013) sugere que a escola do campo precisa incorporar  no seu 

currículo a luta do seu povo e a sua cultura, para que a escola seja reconhecida 

como um lugar de vida, de produção, com um projeto de desenvolvimento e que 

principalmente seja um local onde se promova o vínculo entre o ensino e o trabalho 

onde se discuta os conhecimentos relacionados a vida no campo aproximando da 

escola, as discussões sobre agricultura familiar e sobre as questões que geram a 

exclusão de direitos, além de reconhecer os saberes já produzidos na comunidade 

rural presentes nos alunos e nos saberes docentes.  
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, estabelece 

as diretrizes para a educação nacional, traz em seus artigos 23 e 28 importantes 

conquistas para a implantação de uma educação que atenda as especificidades da 

educação do campo. O Artigo 23 flexibiliza a organização curricular:... 

[...] em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de 

períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, 

sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

Ou quando afirma em seu Parágrafo 2º: 

O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive 

climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem 

com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. 

A realidade do campo passa a ser realmente considerado diante desse 

Parágrafo; assim, os problemas de transportes, período de chuva, ciclo de produção 

agrícola, dentre outros, passam a fazer parte dos critérios de definição da proposta 

pedagógica que melhor representa a realidade do meio rural. 

 

O Art. 28, por sua vez, dá ênfase às possibilidades das adaptações nas propostas 

pedagógicas. 

Art. 28 – Na oferta de educação básica para população rural, os sistemas 
de ensino promoverão as adaptações necessárias a sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às peculiaridades da 
vida rural e de cada região; 

II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
e as fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III – adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

Estas informações dão às escolas a liberdade de construir a sua própria pedagogia de 

trabalho. Basta considerar as regras básicas da Lei, discutir com a comunidade sobre a 

proposta que melhor representa a realidade do meio. 

 A flexibilidade da Pedagogia da Alternância a torna representativa e por isso 

preferível. 
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2.1  Pedagogia da Alternância 

A Pedagogia da Alternância é numa metodologia que molda o ensino escolar 

sobre uma organização que conjuga diferentes experiências formativas distribuídas 

ao longo dos tempos e espaços distintos, com foco na formação profissional do 

sujeito. Por isso, além das disciplinas escolares básicas, a educação nesse contexto 

engloba temáticas relativas à vida associativa e comunitária, ao meio ambiente e à 

formação integral nos meios profissionais, social, político e econômico. 

 om   “p   gogi      lt rnân i ” to      strutur   urri ul r p ss  por 
modificações, na medida em que vai se tornando mais clara a importância 
de certos elementos na ementa de ensino e a irrelevância de outros, em 
função da necessidade apresentadas pelos alunos. (SCHIMITT, 2012, apud  
BOCK ,2014, p. 03). 

 

As Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) se originaram das Maisons Familiales 

Rurales da França. Toda a bibliografia consultada destaca a iniciativa de três 

agricultores e um padre de uma comunidade rural do sudoeste da França, quando 

se confrontaram com a situação de um adolescente de 14 anos que se recusou a ir 

à escola convencional. Como resultado do debate que se seguiu, foi criada, em 

1935, a primeira Maison Familiale Rurale (MFR) de que se tem notícia. 

Os princípios que davam suporte orientativo a construção da identidade do 

movimento das MFRs nesse período de criação e expansão se resume da seguinte 

forma: 

 A constituição de uma associação de pais responsáveis por todas as 

questões relativas à escola, da demanda por sua criação às condições 

de funcionamento; 

 A alternância de etapas de formação entre a Maison Familiale e a 

propriedade familiar como princípio norteador da prática pedagógica; 

 A composição de pequenos grupos de jovens (de 12 a 15) sob a 

responsabilidade de um monitor como possibilidade de aplicação dos 

princípios pedagógicos da alternância; 
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 A formação completa da personalidade, dos aspectos técnicos aos 

morais e religiosos, como pressuposto fundamental do ideal de 

educação a ser perseguido; 

 O desenvolvimento local sustentável como horizonte a nortear a 

relação entre as pessoas e o meio ambiente que habitam. 

Os agricultores pioneiros que levaram adiante a constituição das Maisons 

Familiales Rurales estavam preocupados em criar estratégias de desenvolvimento 

para sua comunidade, ao mesmo tempo em que se preocupavam com um tipo de 

educação diferenciada para os jovens de seu vilarejo. Eles imaginaram um tipo de 

escola que seus filhos não rejeitariam, porque ela iria atender às suas reais 

necessidades. Assim, eles pensaram em criar uma estrutura de formação que seria 

da responsabilidade dos pais e das forças sociais locais, em que os conhecimentos 

a serem adquiridos seriam encontrados na escola, mas também na vida cotidiana, 

na família, na comunidade, na vila. 

No começo, a escola funcionou com quatro jovens. Pouco tempo depois já 

eram 40 e logo após a segunda Guerra Mundial a experiência foi divulgada pela 

França, constituindo-se os Centros Familiares de Formação por Alternância 

(CEFFAs), que foram reconhecidos pelo governo francês em 1960. 

Na década seguinte os CEFFAs se estabeleceram em outros países 

europeus (Itália, Espanha, Portugal), no continente Africano, na América do Sul, no 

Caribe, na Polinésia, na Ásia e, em seguida, na Província de Quebec, no Canadá 

(Gimonet, 1999, apud SOUZA, 2004, p. 03). Em cada localidade para onde a 

experiência foi levada foram feitas adaptações em decorrência das circunstâncias 

locais. 

 

2.1.1  História da Pedagogia de Alternância no Brasil 

Segundo Souza (2004), no Brasil, a primeira experiência educativa baseada 

nos Centros Familiares de Formação por Alternância - CEFFAs se deu no Espírito 

Santo, em 1968, com a criação da Escola Família Agrícola de Olivânia, no município 

de Anchieta. 

O movimento das EFAs nesse Estado se constituiu sob influência das 
Escolas Famílias Agrícolas Italianas, sendo liderado pelo padre Jesuíta 
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Humberto Pietrogrande e pelo Movimento Educacional e Promocional do 
Espírito Santo – MEPES. Preocupadas com a crise econômica e social por 
que passavam os agricultores do sul do Espírito Santo, na década de 60, as 
lideranças do movimento assumiram para si a tarefa de construção das 
EFAs no Estado. A partir da experiência pioneira do Espírito Santo, as EFAs 
foram se expandindo para outros estados brasileiros, como a Bahia (estado 
com maior número de escolas atualmente), Ceará, Piauí, Maranhão, Rio 
Grande do Norte, Rondônia, Amapá, Goiás, Santa Catarina e Minas Gerais. 
(SOUZA, 2004, p.03). 
  

Queiroz, (2004) complementa dizendo que: 
 

[...] os CEFFAs surgiram no Brasil a partir das experiências francesas e 
italianas, por isso descreve-se o surgimento e o desenvolvimento das Casas 
Familiares Rurais francesas e a organização internacional atual dos centros 
educativos que trabalham com a pedagogia da alternância. (QUEIROZ, 
2004, p, 01). 
 

As primeiras Escolas Famílias Agrícolas do Brasil eram caracterizadas como 

escolas informais, com cursos livres e de duração de dois anos.  Seus objetivos 

principais eram permitir a formação técnica de agricultores, incentivar a 

permanência dos alunos no local de origem e incentivar o incremento de novas 

tecnologias no seu meio. Além disso, essas escolas pioneiras do Brasil se 

preocupavam com a formação humana e cidadã e com o engajamento social e 

político dos alunos nas suas comunidades e nos movimentos sociais. 

Post riorm nt ,   “fix ç o  o hom m  o   mpo”   ixou    s r um l m      s ol , 

sendo substituí   p lo l m  “form ç o p r    lib r    ”. 

Com a expansão das Escolas Famílias para outras regiões, surgiu a 

necessidade de criar uma entidade que pudesse garantir a unidade da proposta 

pedagógica da formação por Alternância, articular e unir as escolas na busca de 

soluções para seus problemas comuns e fortalecer seu projeto político de se 

constituir como alternativa viável à escolarização de populações rurais. Foi criada, 

então, a União Nacional das Escolas Famílias Agrícola do Brasil, a UNEFAB, 

instituída por ocasião da primeira Assembleia Geral das EFAs do Brasil, realizada 

em 1982. 

Segundo a UNEFAB, atualmente estão em funcionamento cerca de 200 EFAs 

(há outras 40 em fase de implantação), onde trabalham 850 monitores, beneficiando 

cerca de 20.000 alunos e 100.000 agricultores. Essas escolas já formaram mais de 

50.000 jovens dos quais mais de 65% permanecem no meio rural, desenvolvendo 

seu próprio empreendimento junto às suas famílias ou exercendo vários tipos de 

profissão e de liderança. 
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2.1.2  A pedagogia da Alternância no Município de Terra nova do Norte – MT 

A proposta de implantação da escola com a Pedagogia de Alternância chega 

ao Município de Terra Nova do Norte no ano de 2006 quando o então Secretário 

Municipal de Educação Valter Kuhn e sua equipe de assessores pedagógicos se 

lançam no desafio da proposta como representativa à realidade sociocultural do 

município. 

As escolas do interior do município seguia o mesmo perfil de organização 

dos espaços como o da colonização do município que foi em agrovilas como PA – 

Projeto de Assentamentos de famílias que vieram do sul do país expulsas das terras 

indígenas daquela localidade. 

Cerca 1.062 lotes foram entregue proporcionalmente às famílias de 

assentados, distribuídas em nove agrovilas. 

 

2.1.2.1.Êxodo rural em Terra Nova do Norte. 

No início cada agrovila tinha em média 120 famílias, mas com a presença do 

ouro e a Malária - doença que ceifou muitas vidas durante as décadas de 80 e 90 - 

promoveu uma assustadora desocupação das terras assentadas de forma que 

algumas agrovilas chegam a reduzir para tão somente 03 (três) famílias, como a 

Agrovila Xanxerê, por exemplo. 

As famílias que resistiram nos assentamentos se mantiveram na fé da 

sobrevivência pelo trabalho com a terra onde tiravam seu sustento através do 

serviço braçal numa organização estratégica de produção agrícola. Esse perfil de 

organização se tornou fragilizado em pouco tempo com a diminuição dos 

componentes das famílias. Os mais jovens começaram a abandonar os seus pais 

para irem à busca de novas oportunidades profissionais. Muitos desses perderam a 

identidade rural de modo que a propriedade rural da família deixou de vista como 

lugar bom de viver.  

As famílias começam reduzir aos componentes de idades mais avançadas e 

que pelo próprio desgaste da idade não se veem nas condições de dar continuidade 

no trabalho braçal de manutenção, e com isso não veem alternativa a não ser 
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desfazer da propriedade na qual por muito tempo produziu o sustento para a 

subsistência de sua família. Essa situação dá inicio a uma transformação de cenário; 

o município que antes era organizado em parcelas de loteamentos estratégico 

começa a ser transformado em grandes latifúndios. Diante disso é que começa a 

luta pela implantação de uma educação que desce conta da formação do filho do 

homem do campo sobre a perspectiva do resgate dos valores atribuídos ao meio 

rural do município de Terra Nova do Norte. 

2.2 Educação do Campo e a Pedagogia da Alternância em Terra Nova do 

Norte. 

A primeira proposta foi desenvolvida numa escola que atendia alunos do 

Projeto de Assentamento “São Pedro” que começa a fazer uso dessa modalidade de 

ensino, criando o “Projeto Viver do Campo”, possuindo como princípio a Pedagogia 

da Alternância, tendo por objetivo levar a escola para junto das famílias, em suas 

propriedades, dando subsídios teóricos e práticos para que os filhos dos agricultores 

acreditassem na possibilidade de viver no meio rural com dignidade, aproveitando os 

vários espaços de aprendizagem. 

 No entanto, a forma como aconteceu no município foi diferente das escolas 

família agrícola do Espírito Santo, nesta escola a clientela era atendida desde as 

séries iniciais até a os anos finais do nível médio e sua manutenção era sobre cargo 

do poder público e parcerias das cooperativas locais.  

Em 2008 houve uma expansão da Pedagogia de Alternância para outras 08 

(oito) escolas que são desafiadas pelo então Secretário Municipal de Educação 

Valter Kuhn, a construírem a proposta que melhor representasse a realidade da 

comunidade em que as mesmas estavam inseridas. As propostas construídas  

seguiram tipos de alternância distintas, mas com os mesmos princípios 

metodológicos e ideológicos. No ano seguinte - 2009 as propostas das escolas 

enfraqueceram em função da troca do grupo político. 

Ainda no ano de 2009 o Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso 

Saguas Moraes, reconhecendo a proposta de Terra Nova como pioneiro no estado, 

lança o desafio para que fosse elaborado o projeto que resultou na implantação da 

Escola Estadual Terra Nova com a oferta do Ensino Médio Integrado com o Técnico 

Profissionalizante em Agroecologia. A escola adotou a Pedagogia da Alternância, na 
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qual o aluno fica internado na escola por uma semana (tempo escola) e outra 

semana na comunidade (tempo comunidade), de modo que assim os filhos se 

mantivessem sobre o compromisso do auxílio aos pais com as tarefas desenvolvidas 

na propriedade da família. A escola começou com 30 (trinta) alunos e hoje atende 

em média 250 alunos intercaladamente, ou seja, enquanto uma turma de 125 alunos 

está no Tempo Escola, outra turma está no Tempo Comunidade.  A Escola atende 

uma clientela vinda de 13 municípios. 

2.3  A Escola Estadual Terra Nova 

2.3.1 Tempos e espaço de aprendizagem na Escola Estadual Terra Nova 

A Alternância é um sistema de formação, cujo princípio educativo e a 

aprendizagem são organizados em função do trabalho, permitindo períodos de 

formação na sede da escola, em regime de internato, que se alternam com períodos 

no meio sócio profissional. O estudante vivencia, de forma alternada, experiências 

de formação no espaço da escola, conjugadas com as experiências que a família e a 

comunidade lhe proporcionam, durante o período em que permanece em alternância 

no meio familiar. 

Com a PA - Pedagogia da Alternância o educando não perde o vínculo com a 

família e pode aplicar os conhecimentos adquiridos durante curso ao mesmo tempo 

em que a formação acontece; faz com que o educando perceba que a teoria 

utilizada na aplicação do curso está presente no seu mundo real e 

consequentemente proporciona – lhe a possibilidade de agir como o sujeito que 

passa a contribuir para com as modificações do meio em que está inserido. 

A educação proveniente da PA, além da formação do profissional, leva em 

considerações todas as dimensões da pessoa, buscando descobrir, valorizar e 

desenvolver as capacidades do aluno, numa relação personalizada, através do 

espírito de iniciativa, criatividade, trabalhos em grupo, senso de responsabilidade e 

de solidariedade, ajudando a construir o projeto de vida profissional, junto com a 

família e o meio em que vive. 
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2.3.1.1. Tempo escola 

O tempo escola é a expressão de um projeto de formação de jovens, situado 

em um tempo e ambiente específico; consta de uma política de formação dentro de 

um ciclo de período determinado. 

A educação do jovem no sistema da alternância está voltada à formação de 

um adulto capaz de refletir, comprometer-se com a sua profissão e com seu meio, 

para alcançar o desenvolvimento individual e comunitário. 

A vivência, as relações de trabalho, o meio físico, cultural, representam a 

base da preparação para a vida, a escola passa a ser um momento de 

complementação permitindo o descobrimento da vida pela reflexão. A Pedagogia da 

Alternância trabalha em estreita colaboração com a família do educando e sua 

comunidade, dessa forma a preocupação não é somente com o indivíduo isolado. 

Por isso, a formação não concentra na sede da escola. 

     P   gogi      lt rnân i     s ol  é p r  “ stu  r   vi  ”, os  ont ú os 

das disciplinas devem estar auxiliando esse estudo da vida. Dessa forma a vida se 

torna o eixo central da aprendizagem. Do meio brota a indagação, a inquietação e 

problematização.  A escola é o local de escuta e reflexão dos problemas levantados, 

ou seja, receptora das inquietações e propulsora da ação reflexiva. 

Os conteúdos (dados, fatos, conceitos, princípios e generalizações) exercem 

uma importância muito grande e tem um papel fundamental quando compreendidos 

como experiências acumuladas pelo homem.  Esses bens culturais, quando 

adaptados, elaborados e organizados pedagogicamente constituem fontes que o 

professor utiliza para o seu trabalho didático-pedagógico. Assim organizados numa 

estrutura científica, a escola utiliza-os para cumprir seu papel de vinculadora do 

saber sistematizado com o saber da vida. 

Assim sendo o tempo escola exerce função maior que simplesmente a 

teorização de experiências vivenciadas pelos estudantes, trata-se do momento de 

interação, cooperação, convivência e experiências práticas no espaço destinado 

para tal, o tempo escola permite aos jovens um amplo desenvolvimento do trabalho 

em equipe, exercitando a vida social. Pois o papel da escola não é apenas formar, 

mas provocar os interesses dos jovens, torna-lo pessoas organizadas, capaz de  

ampliá-los, formulá-los e fazer deles interesses sociais; devem transformar os 
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interesses individuais, as emoções dos mesmos em fatos sociais, dando solidez ao 

coletivo escolar. 

Diante disso, é imprescindível despertar no jovem a atividade, a iniciativa 

coletiva, a responsabilidade e o seu protagonismo, organizando o ambiente 

educativo e a vida de grupo de maneira que permita aos jovens, autodisciplina, 

recriando valores imprescindíveis à vida. 

A vida de grupo estimula nos jovens hábitos de auto-organização e para isso 

s  tr b lh  to os os m ios no s nti o      s nvolv r   ini i tiv  “ stimul n o   

coragem e a perseverança como meio de superação do medo, a autonomia ao invés 

da submissão, o protagonismo ao invés do paternalismo, a afetividade ao invés do 

ódio”.  

 Percebe-se com isso que no sistema educativo da Pedagogia da Alternância 

existem vários espaços e meios para desenvolver a auto-organização, como 

exemplo: realização das tarefas e atividade prática, organização do esporte, lazer e 

atividades culturais, organizações das refeições, representação de turma, e 

participação na gestão do curso, por meio da atuação nas reuniões do grupo gestor. 

É neste espaço de gestão participativa que os estudantes desenvolvem as 

habilidades de coordenar e ser coordenado auxiliando no cumprimento de uma de 

suas finalidades: a formação Integral.  

Este tempo também tem como ponto forte presença integral dos professores 

e técnicos/agrônomos para o efetivo exercício das práticas da agroecologia, desta 

forma o educando encontrará uma diversidade de situações as quais deverão 

conviver, tais como:   

 Pertencer em uma família que tem a sua história, o seu costume e a sua 

cultura; 

 Conviver com outros alunos que pertencem a essa cultura, que pode aceitá-lo 

ou não, modificá-lo ou não; 

 Estar em pleno desenvolvimento biológico, psíquico, afetivo e intelectual; 

 Necessitar de ser ajudado para caminhar neste processo tão mutável e 

condicionante. 
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Por isso o tempo escola terá diversos momentos que ajudarão os estudantes 

a superarem certas dificuldades, momentos estes que estão ligados ao fato de que 

os estudantes ficarão em sistema de internato por um período de uma semana na 

escola, iniciando as atividades na segunda feira com a organização dos espaços 

(refeitório, alojamento, cozinha, salas de aula, campos de trabalhos práticos etc...). 

Os fundamentos para os métodos de ensino estão ancorados em dois 

princípios básicos: tempo e espaço; esses princípios são pedagogicamente 

identificados como "tempos aprendizagem", que tem seus valores definidos pela 

informação e conteúdo. Cada tempo apresenta informações que trazem conteúdos 

diversos. 

Todas as segundas feiras correspondentes ao período do calendário escolar 

é o dia em que se inicia uma alternância para cada turma. Como dito anteriormente, 

a escola está organizada para atender dois grupos de alunos de 1º ao 4º Ano 

intercaladamente.  

Sistema organizacional do Tempo Escola.  

Segunda feira 

Ao chegar à escola, no primeiro horário do dia, os estudantes protocolam a 

entrega das atividades concernentes ao tempo comunidade, juntamente com uma 

planilha onde obrigatoriamente está o todo o cronograma de execução das 

atividades propostas. Esse documento é entre aos professores que encaminharam 

os enunciados. Já os cadernos de campo, que é a ferramenta utilizada pelos alunos 

para registrarem o passo a passo tomado durante o desenvolvimento das atividades, 

são entregue aos Mediadores Pedagógicos, também chamados no âmbito escolar 

 omo “ utor”. 

O Tutor ou Mediador Pedagógico  assume a função de facilitador, desprovido 

de preconceitos e de atitudes conservadoras. Ele tem de estar atento e pronto para 

receber informações através do caderno de campo, decodificá-las e tomar as 

providencias de acordo com o enuncia. 

No período vespertino, das 13 às 17 horas, ainda na segunda feira, as turmas 

se reúnem em sala para assistirem as aulas teóricas. Das 17 às 18 horas, os 

mesmos se ocupam nas atividades recreativas; atividades essas que acontecem de 

segunda à quinta feira, no mesmo período. O período entre as 18 e 19 horas é 

reservado para que os alunos façam suas higienizações pessoais, retornando em 
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seguida para o espaço do refeitório, onde será servido o jantar de segunda à quinta 

feira entre as 19 e 20 horas. No período das 20 às 22 horas os alunos se reúnem 

com os coordenadores de grupos para fazerem os planejamentos das atividades 

práticas a serem desenvolvidas durante o TE – Tempo Escola. 

A Coordenação de cada Grupo de trabalho fica sempre a cargo de um aluno 

veterano, ou seja, um aluno que já está no 3º Ano do Curso Técnico. A proposta é 

que esse aluno compartilhe suas experiências, que lidere enquanto testa sua 

capacidade de coordenar um trabalho em grupo, preparando os demais alunos para 

assumirem esse posto. 

Terça feira. 

Terça Feira é o primeiro dia do TE em que os estudantes se assumem nas 

atividades práticas que se iniciam com o grupo responsável pela ordenha do gado 

leiteiro às 4hs30min, das 05 às 6 horas é o momento da higienização pessoal, das 6 

às 7 horas alunos e professores se reúnem para fazer a primeira hora ção do dia e 

posterior a isso tomam o café da manhã e às 7 horas todos se retiram em 

compromisso ao campo de conhecimento prático da produção em seus respectivos 

grupos, para as tarefas planejadas na noite do dia anterior (segunda feira). 

Cada grupo é composto por números de componentes compatíveis à 

demanda do setor, completando seu ciclo numa soma de cinco alternâncias, tempo 

correspondente a uma fase de aprendizagem numa quantidade de três, conforme  a 

base curricular da instituição. 

A base curricular da Escola Estadual Terra Nova compreende as fases de 

aprendizagem da seguinte forma:  

 A primeira fase corresponde a IA - Introdução ao Aprendizado;  

 Segunda fase à AA - Apropriação do Aprendizado;  

 Terceira fase ao DPA – Desenvolvimento Prática do Aprendizado. 

Os grupos de trabalhos práticos e seus objetivos 

Para que os alunos consiga assimilar o conteúdo teórico a escola criou os campos 

de trabalhos práticos. São micros áreas com instalações estratégicas que dão ao 

aluno a oportunidade de desenvolver tarefas sobre o acompanhamento do 

Coordenador de Grupo (aluno veterano) e o professor da área técnica como 
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Zootecnia, Agronomia, Veterinária e outros. No decorrer das três fases os alunos 

passam por 13 GT - Grupos de Trabalhos.      

GT 1-  Grupo responsável pela administração - É o grupo que faz o estudo 

de gastos de todos os setores da escola, desenvolvendo planilhas de controle 

diário para garantir que não haja gastos desnecessários. 

GT 2- Grupo responsável pelos cuidados com os animais – Mantém a 

organização dos espaços dispostos aos animais como Bovinos, Suíno, 

Caprino, Ovinos, oferecendo serviços de segurança e reparos nos ambientes, 

alimentação, cuidados com a saúde animal e controle de natalidade. 

GT 3- Grupo responsável pelos aviários - Esse grupo trabalha em dois 

espaços distintos: o espaço de criação das aves de corte e o espaço onda se 

cria as aves de postura. As aves de cortes recebem o acompanhamento do 

grupo desde a fase de “pint inhos” (recém-nascidos) até a fazer do abate. 

Assim é compreendido como um ciclo de aprendizagem para o grupo. Quanto 

às aves de posturas, o grupo desenvolve tarefas relativas aos cuidados 

sanitários, produção de alimentos e a alimentação e o recolhimento da 

produção dos ovos. 

GT 04- Grupo responsável pelas construções e reparos - Todas as 

construções de menor porte como aviário, construção de piquetes, cercas, 

reparos ou reformas são tarefas realizadas pelos componentes desse grupo. 

GT 05- Grupo responsável pelos cuidados com ferramentas de 

trabalhos- Esse grupo tem a responsabilidade de dar boas condições de 

trabalho aos demais grupos, mantendo a conservação dos instrumentos bem 

como, motosserras, enxadas, foices, cavadeiras, carriolas, e equipamentos 

auxiliares à manutenção e ainda fazer o controle sistemático da saída e 

entrada dos instrumentos por parte dos demais grupos.  

GT 06- Grupo responsável pelo campo de produção das fruticulturas – 

Esse grupo faz a seleção do espaço, e preparação do solo, classificação e 

plantio das frutíferas e toma todos os cuidados com as mesmas de forma a 

garantir que cheguem à vida adulta de forma saudáveis e produtivas. 

GT 07-  Grupo que cuida dos setores de produção das hortaliças - Esse 

grupo é responsável pela horta desde o seu princípio, bem como elaborar o 

projeto de partindo dos cálculos que se define como a demanda escolar, 

selecionar o espaço, preparar o solo, efetivar o plantio, garantir a regularidade 
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de produção de forma que a escola seja abastecida com o produto durante o 

ano todo. 

GT 08-Insumos - A responsabilidade é produzir substrato e defensivos 

agroecológico para todos os grupos geradores de demandas como o grupo 

que cuida dos animais, das fruticulturas, das hortas e da lavoura.  

GT 09- Grupo da Lavoura - Esse grupo é responsável por selecionar as 

áreas, analisar, preparar e corrigir o solo; efetuar o plantio e fazer o 

acompanhamento do desenvolvimento do mesmo até completar o ciclo de 

produção.  

GT 10- Mídias - Esse grupo assume a responsabilidade de percorrer os 

espaços de produção da escola, registrar todas as atividades realizadas pelos 

demais grupos em formato fotográficos, vídeos. O grupo ainda é responsável 

por elaborar relatórios e roteiros de visitas, e recepção, cerimonial, auxiliar 

nas organizações dos eventos da escola, elaborar os informativos e publicar 

nos meios de comunicações. 

GT 11- Organizações - Esse grupo tem como compromisso manter a 

organização e limpeza dos espaços físicos da escola bem como refeitório, 

salas de aula, cozinha, banheiros, corredores e outros. As áreas como 

secretaria, biblioteca, sala de professores, diretoria fica a cargo dos 

funcionários contratados para a função. 

GT 12- Processamento - Todos os produtos como hortaliças, frutas, animais 

abatidos (gado, suínos e aves) precisará ser processado, ou seja, ser 

preparado adequadamente para serem consumidos na escola e essa tarefa é 

atribuída ao grupo do processamento. 

GT 13- Grupo do Viveiro – Esse grupo está condicionado à produção de 

mudas para os grupos responsáveis pelos setores produtivos (horta, lavoura, 

fruticultura). 

 

2.3.1.2 tempo comunidade 

O tempo comunidade no curso técnico em agroecologia tem como um dos 

pontos fortes a visita dos técnicos/agrônomos aos alunos em sua comunidade de 

origem. Esta visita dar-se-á ao menos uma vez a cada duas alternâncias, hora no 
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grupo de estudantes daquela comunidade, hora visitas individualizadas para uma 

maior aproximação da escola com as famílias na essência de sua realidade. 

O processo metodológico desenvolvido pela PA - Pedagogia da Alternância 

permite o desenvolvimento de ações de Assistência Técnica e Extensão às famílias 

dos jovens-estudantes e em extensão às comunidades a que estes pertencem. O 

Instrumento Pedagógico e Metodológico que melhor permite visualizar como se 

processa Assistência Técnica e Extensão Rural desenvolvido pela PA é a visita às 

famílias. Este instrumento metodológico permite: 

 Conhecer a realidade dos sujeitos envolvidos no curso como aluno, famílias e 

as comunidades rurais em que estes estão inseridos; 

 Diagnosticar os problemas e potencialidades das propriedades dos alunos e 

das suas comunidades; 

 Assistir tecnicamente as famílias e os alunos na execução das técnicas 

alternativas estudadas e experimentadas no tempo escola; 

   omp nh r “in lo o”  s  xp ri n i s  lternativas para a Agroecologia 

camponesa a ser desenvolvida pelos alunos em suas propriedades; 

 Promover a formação técnica dos alunos na prática camponesa permitindo 

assim a formação dos demais sujeitos da comunidade através da Pedagogia 

da Alternância; 

 Potencializar a construção coletiva de novas técnicas, adequadas a 

Agricultura Camponesa e com custos técnicos e operacionais acessíveis aos 

trabalhadores e trabalhadoras do campo; 

 Multiplicar a aplicação de técnicas alternativas e viáveis para os camponeses. 

A Escola enquanto centro privilegiado de produção e construção de saberes 

encontra nas visitas às famílias o espaço ideal para acompanhar a aplicação de 

técnicas e experimentos no ambiente vivencial dos agricultores, envolvendo todos os 

sujeitos na aplicação e observação dos resultados. Todo esse processo, além de 

envolver os próprios sujeitos: alunos, suas famílias e comunidades, envolvem 

também as condições físicas e climáticas de suas próprias realidades.  Dessa 

maneira supera-se a teorização dos laboratórios e do ensino tecnicista, bem como a 

experimentação em campos isolados sem a presença dos sujeitos concretos, como 

ocorre tão comumente nas Empresas de Assistência Técnica e Instituições de 

Ensino no País.  
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A aplicação de técnicas em propriedades de sujeitos concretos que tiram dali 

o seu sustento, propicia o aprendizado mútuo das técnicas alternativas e inovadoras 

para o camponês. 

Nesse sentido, a formação e a prestação de Assistência Técnica ocorrem em 

rede. Rede esta que permite a participação de maneira interativa do processo 

formativo de diversos sujeitos: 

 Famílias dos jovens-estudantes; 

 Professores; 

 Técnicos/agrônomos; 

 Estudantes; 

 Comunidade local. 

O espaço de tempo em que o jovem permanece na escola lhe permite o 

distanciamento da prática para “  s obrir”, probl m tiz r junt m nt   om os   m is 

estudantes e toda a equipe de professores/técnicos, saídas e soluções para melhor 

organizar as propriedades e contribuir com as suas comunidades com técnicas e 

m n jos  os probl m s “tr zi os”     xp ri ncia na Agricultura Camponesa. 

As Visitas às Famílias são como momentos de monitoramento, observação e 

reorientação das técnicas e manejos desenvolvidos pelos alunos em suas 

propriedades e comunidades assumindo um caráter integrativo, permitindo não só o 

aprimoramento da aplicação das técnicas e manejos, mas também o convívio social 

com os sujeitos envolvidos no trabalho. 

Este processo metodológico desencadeado possibilita desenvolver também 

ações técnico-pedagógicas de Assistência Técnica e Extensão, privilegiando e 

respeitando o conhecimento e a cultura dos alunos e das suas comunidades aliando 

e partilhando saberes educativos, que se efetivam numa relação de 

complementaridade entre o saber produzido e construído em sala de aula, e o saber 

vivenciado e praticado pelos agricultores em suas propriedades. 

   t rmo g n ri  m nt  nom   o  omo “Visit s às   míli s” compõe-se de 

diversas etapas:  

 Visita técnico-pedagógica à família dos alunos; 

 Reunião formativa e informativa com o grupo de família dos alunos de uma 

mesma comunidade; 
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 Organização de sessões de estudo e cursos específicos a partir das 

necessidades observadas e debatidas durante a realização das visitas, com 

temas específicos envolvendo toda a comunidade. 

O tempo comunidade ainda possuirá um tempo de trabalho onde não haverá 

o acompanhamento do corpo docente nem do corpo técnico; este tempo denominar-

se – a de trabalho extra, neste o educando desenvolverá os projetos vindouros do 

tempo escola, e é um trabalho de caráter experimental, tanto na sua propriedade 

como na comunidade, sejam elas atividades individuais ou coletivas e que serão 

vistoriadas pelos técnicos e professores nos momentos de visita. 

 

2.4 Os principais Instrumentos didático-pedagógicos da Pedagogia da 

Alternância. 

A Pedagogia da alternância tem uma práxis que alterna períodos de 

aprendizagem no meio sócio profissional, na família e na escola. Para a efetivação 

dessa práxis ela faz uso dos seus instrumentos pedagógicos, que lhe são 

específicos e que contribuem para formar um conjunto harmonioso entre 

comunidade, pedagogia, formação integral e profissionalização.  

O Plano de Estudo – O plano de estudo é um instrumento da Pedagogia da 

Alternância que integra a vida, o trabalho, a família com a EFA, de modo que o aluno 

desenvolva o hábito de relacionar a reflexão com a ação e de partir de uma visão 

empírica para uma sistematização científica. 

O Plano de Estudo (PE) constitui um meio para o diálogo entre aluno-EFA-
família. É feito de questões elaboradas em conjunto, na EFA a partir de um 
diálogo entre alunos e monitores, tendo por base a realidade objetiva do 
jovem. Questões ligadas ao seu meio, situação familiar, técnicas, saúde da 
comunidade, os remédios caseiros, os meios de transporte, os meios de 
comunicação, a religião, as fontes de energia... (Zamberlan, p. 29, 1996). 

 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa participativa, realizada no meio sócio 

profissional, sistematizada e ampliada na escola. Um instrumento de reflexão e 

problematização da realidade, que norteará as demais aprendizagens e 

aprofundamentos necessários. O PE é realizado a partir de um tema gerador 

previamente acordado com a comunidade escolar e que buscará, por meio da 

metodologia da pesquisa, responder às necessidades locais. 
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2.4.1 O Caderno de Campo como instrumento pedagógico no tempo 

comunidade 

O caderno de Campo é um instrumento fundamental no processo 

metodológico da Pedagogia da Alternância. É o caderno da vida do aluno, onde ele 

registra suas reflexões acerca de sua realidade. Trata-se, portanto, de uma 

sistematização das principais questões discutidas a partir do PE. Nele está 

registrada a síntese individual, síntese geral, uma ilustração sobre o PE e a folha de 

observação. 

O Caderno de Campo acompanha o aluno durante todo o período da sua vida 

escolar numa EFA, possibilitando ao mesmo resgatar e sistematizar sua história de 

vida, retomar questões discutidas em outros momentos e amadurecer 

intelectualmente pelo exercício da pesquisa, da reflexão, do registro e da elaboração 

de síntese. 
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3 METODOLOGIA 

 

3. 1 Caracterizações da pesquisa 

A metodologia é o caminho na realização de qualquer trabalho científico, 

assim proporciona meios ao pesquisador para alcançar seus objetivos.  

Nessa linha de pensamento Prodanov e Freitas (2013, p.14)  firm m. “  

metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados 

para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e 

utili     nos  iv rsos âmbitos    so i     ”. 

A pesquisa tem como processo inicial a existência de um problema de 

pesquisa, concluindo com sua resposta, desse modo a metodologia são métodos e 

procedimentos usados pelo pesquisador para realização do trabalho de maneira que 

facilite a obtenção do resultado. 

Do ponto de vista de sua natureza, a pesquisa pode ser considerada básica, 

pois está voltada apenas para os fins acadêmicos. Segundo Prodanov e Freitas 

(2013, p.51) “  fin li     bási   objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o 

 v nço     i n i  s m  pli  ç o práti   pr vist ”, port nto n o  xist  um  

finalidade imediata apenas o objetivo em solucionar o problema levantado. 

O desenvolvimento dessa pesquisa sucedeu através de estudo de caso com 

característica de pesquisa descritiva, pois a observação e análise são para 

relacionar fatos e fenômenos sem manipulá-los. De acordo com Gil (2002, p. 42), 

 st  tipo    p squis    s ritiv  “[...] t m  omo obj tivo primor i l     s riç o   s 

características de determinada população ou fenômeno, ou então, o 

 st b l  im nto    r l çõ s  ntr  v riáv is”.  

Em primeiro lugar do estudo de caso nesse trabalho requer a realização de 

pesquisa bibliográfica onde se busca uma base teórica com os autores relevantes 

para compreender o problema estudado e no final realizar a análise dos dados. 

Para Lakatos e Marconi (2003, p. 107). 

O método monográfico consiste no estudo de determinados indivíduos, 
profissões, condições, instituições, grupos ou comunidades, com a 
finalidade de obter generalizações. A investigação deve examinar o tema 
escolhido, observando todos os fatores que o influenciaram e analisando-o 

em todos os seus aspectos. 

Nesse sentido busca-se identificar através do PPP como a proposta pedagógica 

aplicada pela Escola Estadual Terra Nova é organizada pelos docentes e 
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compreendias pelos discentes e familiares principalmente sobre a perspectiva do 

caderno de registro das atividades relativas aos conteúdos encaminhados para 

serem desenvolvidas no Tempo Comunidade.  

No segundo momento realizou-se a pesquisa de campo. De acordo com 

Prodanov e Freitas (2013, p. 59) 

A pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual 
procuramos uma resposta, ou de uma hipótese, que queiramos comprovar, 
ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. Consiste 
na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, 
na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que 
presumimos relevantes, para analisá-los. 

 

Como instrumento de coleta de dados escolheu-se a entrevista 

semiestruturada com quatro professores, quatro alunos sendo 1º, 2º, 3º e 4º ano e 

quatro responsáveis por alunos. 

Em relação à abordagem adotada, desenvolveu-se através do método 

qualitativo. Para Minayo (2009) a pesquisa qualitativa responde a questão muito 

particular. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais com um nível de realidade que não 

pode ou não deveria ser quantificado, ou seja, trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores, e das atitudes. 

No terceiro momento corresponde à análise dos dados e interpretação de 

dados.  

3.2  População ou amostra de participantes no estudo. 

Os sujeitos da pesquisa foram: quatro professores que atuam no Ensino 

Médio Integrado ao Ensino Profissionalizante (EMEP), quatro alunos, sendo um de 

cada ano 1º, 2º, 3º e 4º ano e quatro pais ou responsável pelo aluno. A escolha da 

população se deu por convite quais aceitaram o convite logo no primeiro momento. 

Desse modo a amostragem utilizada foi probabilística, pois a escola atende 

num formato de internato. Segundo Prodanov e Freitas (2013) a amostragem 

probabilística consiste em selecionar um grupo da população que, com base nas 

informações disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a população. 

Para que a identidade dos sujeitos na entrevista fosse preservada, apresentá-

los com nomes fictícios, atribuídos como: professor 01 e professor 02, professor 03 e 
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professor 04; aluno 01, aluno 02, aluno 03, aluno 04; pai ou responsável 01, pai ou 

responsável 02, pai ou responsável 03 e pai ou responsável 04. 

Professor 01- têm 46 anos, sexo feminino, Licenciado em Letras pela 

Universidade de Cuiabá no ano de 2003 e atua na escola há 3 anos. 

Professor 02- têm 42 anos, sexo masculino, Licenciado em Matemática pela 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) no ano de 2005 e atua na 

escola há 8 anos. 

Professor 03- têm 44 anos, sexo masculino, Licenciado em Geografia e pós 

graduado em Educação do Campo pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci 

(UNIASSELVI)  no ano de 2012 e atua na escola há 3 anos. 

Aluno 01- têm 16 anos, sexo feminino, cursando 1º ano do Ensino Médio 

Profissionalizante pela Escola Estadual Terra Nova, Mato Grosso; 

Aluno 02- têm 17 anos, sexo feminino, cursando 2º ano do Ensino Médio 

Profissionalizante pela Escola Estadual Terra Nova, Mato Grosso; 

Aluno 03- têm 17 anos, sexo feminino, cursando 3º ano do Ensino Médio 

Profissionalizante pela Escola Estadual Terra Nova, Mato Grosso; 

Aluno 04- têm 18 anos, sexo feminino, cursando 4º ano do Ensino Médio 

Profissionalizante pela Escola Estadual Terra Nova, Mato Grosso. 

Pai 01- têm 48 anos, sexo masculino, mora em Terra Nova do Norte e seu 

filho está cursando o 2º ano do Ensino Médio Profissionalizante  pela Escola 

Estadual Terra Nova, Mato Grosso. 

Pai 02- têm 52 anos, sexo feminino, mora em Peixoto de Azevedo e seu filho 

está cursando o 3º ano do Ensino Médio Profissionalizante pela Escola Estadual 

Terra Nova, Mato Grosso. 

Pai 03- têm 41 anos, sexo masculino, mora em Nova Guarita e seu filho está 

cursando o 3º ano do Ensino Médio Profissionalizante pela Escola Estadual Terra 

Nova, Mato Grosso. 

Pai 04- têm 54 anos, sexo feminino, mora em Peixoto de Azevedo e seu filho 

está cursando o 4º ano do Ensino Médio Profissionalizante pela Escola Estadual 

Terra Nova, Mato Grosso. 
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3.3  Caracterização dos instrumentos de pesquisa. 

Entr vist  s mi strutur   .   gun o Min yo (2009, p. 64) “   ntr vist    im  

de tudo é uma conversa a dois, realizada por iniciativa do entrevistador. Ela tem o 

obj tivo     onstruir inform çõ s p rtin nt s p r  um obj to    p squis .”  om   

entrevista o pesquisador tem um contato direto com o entrevistado, face a face, de 

um modo que se obtenha as opiniões sobre o objeto de estudo e a análise do 

caderno de campo.  

De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p.106). 

O que diferencia basicamente a entrevista do questionário é que a primeira 
é sempre realizada face a face (entrevistador mais entrevistado); também 
pode ou não ser realizada com base em um roteiro de questões 
preestabelecidas (...) enquanto o segundo, necessariamente, tem como pré-
requisito a elaboração de um impresso próprio com questões a serem 
formuladas na mesma sequência para todos os informantes. 

 

Com a entrevista o entrevistador e entrevistado estão presentes no mesmo 

lugar quando as perguntadas são elaboradas e respondidas permitindo ouvir as 

opiniões e espontaneidade, porém o questionário não tem esse contato e é um meio 

de obter as informações fundamentadas apenas em perguntas escritas pelo o 

pesquisador. 

 

3.4 Procedimentos de coleta e análise de dados 

Em um primeiro momento foi realizada uma visita à instituição escolhida para 

apresentação dos objetivos propostos da pesquisa. No segundo momento, a equipe 

gestora autorizou a entrega da cópia do Projeto Político Pedagógico da escola onde 

foi possível entender o contexto histórico da escola, uma compreensão maior da 

instituição como seus objetivos, desafios, dificuldades, funções, etc. O terceiro 

momento aconteceu no dia 15 de setembro de 2017 no ato em que acontecia na 

escola a segunda reunião anual de pais. Foi nesse momento que foi apresentado o 

convite para que pais, alunos e professores concedessem as entrevistas; ao receber 

o consentimento espontâneo de cada um foi feito em seguida o agendamento com 

os mesmos conforme disponibilidade. 

Durante a entrevista foi apresentado aos professores e alunos um conteúdo 

que deu conta de explicar aos mesmos o principal objetivo da pesquisa. Os mesmos 
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foram orientados a responderem de acordo com os conhecimentos adquiridos pela 

vivencia com a Pedagogia da Alternância. 

No dia 16 outubro de 2017 foi realizado uma entrevista semiestruturada, com 

os professores, no dia 19 com os alunos e no dia 22 do mesmo mês foi realizada a 

entrevista com o pai identificado nesse trabalho como 01, no dia 27 de outubro, 

entrevista com o pai 02 e no dia 03 de novembro, no período matutino, entrevista 

com o pai 03 e no período vespertino, com o pai 04. Para facilitar o trabalho foi 

utilizado um gravador de áudio e em seguida as falas foram transcritas para que 

assim fosse possível fazer a análise das respostas e triangulá-las as referencias 

literárias de forma que por fim exponha um valor pelo conjunto das informações. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise foi desenvolvida com base na triangulação da literatura relevante, 

com dados obtidos na pesquisa de campo, a partir das entrevistas semiestruturada, 

com as informações coletadas no PPP, nas entrevistas com professores, alunos e 

responsáveis por alunos e o referencial teórico. Diante disso foi possível constituir 

pontos comuns, estabelecendo assim categorias de analises. Sendo elas: O caderno 

de campo como instrumento de gestão da aprendizagem; A relação entre tempo de 

aprendizagem (escola e comunidade) na visão dos responsáveis pelos alunos, o 

caderno de campo como potencializador da formação profissional e o conhecimento 

do caderno de campo como aspecto formal da pedagogia adotada pela escola 

investigada. 

Mato Grosso (2017) diz que a educação do jovem no sistema da alternância 

está voltada à formação de um adulto capaz de refletir, comprometer-se com a sua 

profissão e com seu meio, para alcançar o desenvolvimento individual e comunitário 

e com isso ele é. 

Penso que é como numa faculdade. Ele tem compromisso mesmo quando 

não está presente na escola. Agora que meu filho está no 4º ano a escola 

cancelou o uso do caderno de campo em função do TCC
1
, mas acho que é 

agora que eles precisam tirar duvidas. Todos os experimentos do TCC 

precisam de acompanhamento mais rigorosamente e o caderno de campo 

ajuda muito (Pai 04). 

 Como o curso é voltado para a realidade do campo, é quando meu filho 

está em casa ele quer provar se sabe ou não. Ele tem que fazer sozinho 

(Pai 01). 

De acordo com Freire (2005), se o professor compreende a dimensão do 

diálogo como postura necessária em suas aulas, maior será o aprendizado de seus 

alunos, além de valorizar os trabalhos já realizados por eles, mesmo que 

timidamente através do CC2 – Caderno de Campo estará estimulando-os à busca de 

mais informações e ao desejo de transformarem a realidade do meio em que estão 

inseridos (propriedade da família ou mesmo a comunidade). Quando o professor 

toma isso como postura e age a partir dessa perspectiva, ele sai da zona de 

conforto, deixa de ser visto como tão simplesmente transmissor de conhecimentos, 

para alguém capaz de articular as experiências dos alunos com o mundo, 

                                                           
1 Trabalho de Conclusão de Curso 
 
2
 Caderno de Campo – caderno utilizado pelos alunos para registrar as dúvidas surgidas durante “Tempo 

Comunidade” quando o aluno está com a família em sua propriedade. 
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conduzindo-os à capacidade de criticar o meio, dinamizando e potencializando a 

assim a sua prática docente. 

Para o professor 01, essa prática tem acontecido com eficácia na E.E. Terra 

Nova através do uso do CC por parte dos professores e monitores, descrevendo a 

ação como potencializadora da aprendizagem. 

Não tenho dúvidas de que o caderno de campo seja uma ferramenta 

importante para aprendizado do aluno e digo isso muito seguro porque é 

através dele que conseguimos acompanhar e avaliar o aluno durante o 

tempo em que está distante da escola (TC). Além do mais, essa é uma 

ferramenta proposta como uma das formas de regulamentação da 

Pedagogia da Alternância. Não faria sentido se não gerasse conhecimento, 

(Professor 01). 

A E. E. Terra Nova promove a defesa de que é preciso integrar o contexto 

institucional contando com a dedicação de todo o seu corpo docente, que abre mão 

de muitas regalias em função do desafio, o que não é fácil de fazer diante de uma 

escola localizada a 50km do núcleo urbano de cidade que é onde mora grande parte 

dos professores que compunha o quadro funcional. 

Warschauer (2001) diz que não é fácil abrir mão de uma postura de controle 

em direção a uma prática participativa, principalmente quando se aprendeu pela 

experiência essa possibilidade. Para isso, os professores precisam estar imbuídos 

desse contexto maior para articular as experiências de auto formação3, condição 

importante para uma nova visão de mundo pela transformação de suas ralações 

com os outros, com o ambiente e consigo próprio.   

Na execução do plano de formação a escola conta com o comprometimento 

dos pais ou responsáveis pelos alunos que a partir de um diálogo reflexivo passa a 

não abrir mão do acompanhamento da formação dos mesmos por compreender a 

importância de sua participação na vida do filho em formação , ao mesmo tempo em 

que mantem-se forte o vinculo entre a família e a escola. 

 un     ix mos    “perguntar”
4
 se ele precisa de ajuda e com isso ficamos 

sempre a par de todo o conteúdo e como a escola manda junto um 

documento de orientação ele já tira um pouco das duvidas nele, algumas 

nós tentamos tirar a partir dos conhecimentos da nossa vivencia e outras 

ele registra no caderno pra perguntar na escola (Pai 04). 

                                                           
3
modalidade de aprendizagem individual que permite ao indivíduo aprender 

ao seu próprio ritmo, utilizando recursos específicos para o efeito. 

4
 Quando o pai pergunta ao filho sobre as atividades já se compreende um diálogo; 
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GIMONET (2007) descreve o CC como ferramenta fundamental no processo 

formal da pedagogia da Alternância e fica também compreendido em MATO 

GROSSO (2017).  

O caderno de Campo é um instrumento fundamental no processo 

metodológico da Pedagogia da Alternância. É o caderno da vida do aluno, 

onde ele registra suas reflexões acerca de sua realidade. Trata-se, portanto, 

de uma sistematização das principais questões discutidas a partir do PE
5
. 

Nele está registrada a síntese individual, síntese geral, uma ilustração sobre 

o PE e a folha de observação. 

O Caderno de Campo acompanha o aluno durante todo o período da sua 

vida escolar numa EFA
6
, possibilitando ao mesmo resgatar e sistematizar 

sua história de vida, retomar questões discutidas em outros momentos e 

amadurecer intelectualmente pelo exercício da pesquisa, da reflexão, do 

registro e da elaboração de síntese (MATO GROSSO 2017, p. 98). 

Sobre o aspecto da organização metodológica do processo de ensino e 

aprendizagem, a escola investigada imprime métodos que podem ser considerados 

eficientes ao estimulo do aluno quanto ao desenvolvimento das atividades realizadas 

em sala de aula e principalmente às encaminhadas para serem realizadas por eles 

durante o tempo em que estão com a família. De acordo com o PPP da escola: 

[...] é imprescindível despertar no jovem a atividade, a iniciativa coletiva, a 

responsabilidade e o seu protagonismo, organizando o ambiente educativo 

e a vida de grupo de maneira que permita aos jovens, autodisciplina, 

recriando valores importantes para a vida (MATO GROSSO, 2017, p. 24). 

Isso se reforça nas entrevistas realizadas com o corpo docente da escola, 

alunos e pais de alunos. 

 [...] Toda semana a escola manda trabalho sobre o que estamos estudando 

em sala de aula (tempo comunidade), temos que colocar em prática o que a 

gente aprendeu dentro da escola, porem, no tempo comunidade (Aluno 03). 

Geralmente os professores passam atividades relacionadas à propriedade. 

Na escola se trabalho os conhecimentos teóricos e um pouco da pratica 

para nos dar a noção de como desenvolver a tarefa e a partir daí prepara 

um enunciado que nos orienta sobre como continuar a prática no TC, ou 

seja, na propriedade da família ou na comunidade (Aluno 04). 

 

De acordo com Matogrosso (2017), A educação proveniente da PA, além da 

formação do profissional, leva em considerações todas as dimensões da pessoa, 

buscando descobrir, valorizar e desenvolver as capacidades do aluno, numa relação 

                                                           
5
 Plano de Estudo; 

6
 EFA – Escola Família Agrícola. 
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personalizada, através do espírito de iniciativa, criatividade, trabalhos em grupo, 

senso de responsabilidade e de solidariedade, ajudando a construir o projeto de vida 

profissional, junto com a família e o meio em que vive. 

A escola vem trabalhando para fazer com que os alunos sejam lideres onde 

quer que atuem e para isso a escola, quanto TE, ocupa-se por aplicar o 

conteúdo base do estimulo ao desejo em fazer sozinho e ao retornar para o 

TC recebe um enunciado que serve como um orientativo que vai fazê-lo 

relembra alguns métodos sobre como proceder com as atividades 

encaminhadas para serem desenvolvidas durante o tempo e espaço 

comunidade, que é quando cumpre o segundo ciclo
7
 da alternância, 

(Professor 01). 

Quando estamos no TE aprendemos coisas que estimula a nossa 

curiosidade em saber se aquilo pode ou não dar certo e daí por diante 

somos desafiados  descobrir se daremos conta de fazer aquilo acontecer, 

porém, no TC. Outra estratégia da escola é o diálogo com a família que 

passa a ter conhecimento dos encaminhamentos, assumindo o 

compromisso de apoiar o aluno no Tempo Comunidade. Eles apoiam, mas 

quem faz são os alunos (Aluno 04). 

Nós já estamos no 3º ano. É hora de mostrar que temos compromisso. Até 

porque já estamos desenvolvendo nosso TCC. A escola procura despertar o 

nosso interesse e o compromisso em relação aos conteúdos aplicados 

durante o TE e esse conteúdo faz relação com a realidade da nossa 

propriedade ou da comunidade, assim, quando estamos no TC, além do 

compromisso de termos que fazer, a gente consegue apresentar o desejo 

em fazer e mostrar que já dominamos um conhecimento diferenciado, 

(Aluno 03). 

Para estabelecer um processo ensino aprendizagem mais eficiente durante 

um dos tempos mais complexos da alternância que é o TC, a escola procura 

fortalecer o dialogo com a família, na intenção de que assuma também o papel de 

protagonista na formação profissional do aluno, ao mesmo tempo em que mantem-

se ativamente próximos. Nesse dialogo fica evidente na fala dos professores e são 

complementados pelos pais:  

Para garantir um efeito melhor sobre o aprendizado do aluno quando ele 

está no período que chamamos de Tempo Comunidade, a família precisa 

entrar em cena e para que ela consiga fazer o auxilio com eficiência a 

escola promovem momentos de formação familiar na qual recebem uma 

orientação sobre como deverá ser a organização da vida do aluno na escola 

e principalmente no momento em que estará na comunidade. Feito isso a 

estratégia passa a ser o dialogo constate. As formações são ordinárias 

acontecem semestralmente ou de for preciso fazemos convocações extras. 

(Professor 01) 

                                                           
7 Quanto ao ciclo mencionado por Professor 01, Mato Grosso (2017), diz que a Alternância adotada pela Escola Estadual Terra Nova se 

cumpre num período de 15 (quinze) dias, ou o tempo de duas semanas. 
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É como a escola nos fala – “o t mpo  omuni     é o   mpo    prov s”, e 

nós vemos assim também. O TCC, por exemplo, é a maior prova de 

conhecimento porque a prática é desenvolvida toda na nossa propriedade e 

durante o tempo comunidade. Como meu filho é muito curioso, ele anota 

tudo que acha interessante no caderno com o cuidado de não esquecer 

nada e perguntar na escola depois, (Pai 02). 

Gimonet (2007) contribui dizendo que:  

[...] em cada família prevalece, em graus variáveis, uma lógica educativa, 
feita de valores, de atitude de papéis, mas também, de preocupação para 
com o  xito   o futuro    “s us” filhos ( imon t, p. 137, 2007). 

Na analise sobre o papel do professor (conhecimento), aluno (ação prática) e 

a família sobre a perspectiva de gestão do tempo e o espaço de aprendizagem do 

seu filho (aluno) durante o tempo comunidade foi possível perceber que o professor, 

o aluno e a família desempenham tarefas fielmente articuladas. Ambos 

compreendem a funcionalidade do papel atribuído, bem como a proposta do Projeto 

Politico Pedagógico. Essa compreensão é expressada  pelos pais quando afirmam: 

[...] Eu tenho compromisso com o aprendizado do meu filho. Por isso eu 

quero sempre saber o que ele tem para fazer quando está em casa, até pra 

eu saber como eu posso contar com ele nas tarefas do sitio (Pai 01). 

 

Quando meu filho entrou na escola eu assinei um documento no qual 

assumi o compromisso de dar apoio a ele. Se eu não fizer minha parte ele 

se folga. Então eu cobro o tempo todo (Pai 04). 

O Pai 02 reforça dizendo que: 

O caderno de campo é a vida estudantil do meu filho. Além das anotações 

das coisas relativas ao trabalho eu já vi que ele anota até mesmo coisas 

pessoais da vida dele, problemas de família. O caderno acompanha ele em 

tudo. Principalmente agora que começou a discutir o que ele chama de 

mini- TCC (Pai 02). 

O caderno de campo nos possibilita fazer varias leituras sobre o aluno como 

 s  on içõ s     pr n iz g m, viv n i  f mili r,  onflitos  o “ u”  o  luno 

nessa transição da adolescência para a fase adulta; é uma forma deles se 

expressarem alí (Professor 01). 

Quando o Professor 01 fala sobre as estratégias de leituras e trabalhos a 

partir do conteúdo exposto pelo CC ele fala de resultado prático do que já dizia 

GIMONET, (2007): 

Elaborar o conteúdo do plano de estudo é provocar o intercambio no meio 

do grupo, deixar que as práticas sejam expressas, as experiências, os 

conhecimentos, as interrogações dos alternantes a respeito de um 

determinado tema. È convidá-los   pro ur r o “porqu    o  omo”   s 
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coisas, as circunstâncias das ações e suas razões de ser. É ainda levá-los a 

avaliarem, a darem o seu ponto de vista como autores socioprofissionais 

(GIMONET, 2007, p. 35).  

O CC aqui já é compreendido como um instrumento gerador de conhecimento 

para além das duvidas do aluno; a família começa utilizá-lo potencializando-o em 

função da busca por soluções emergências sobre situações ocorridas na produção 

agrícola. Ficando evidente nas falas dos envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem: 

Muitas das duvidas dele são também as nossas e como o matriculamos na 

Escola Agrícola para que busque novos conhecimentos, o orientamos para 

que descreva todas as nossas duvidas no caderno e pergunte na escola 

sobre os procedimentos corretos (Pai 02). 

Meu filho é muito dinâmico e com isso ele está sempre questionando tudo. 

Algumas dúvidas nós tentamos tirá-las jutos, mas a maioria ele anota num 

caderno e leva pra escola (Pai 01). 

Nós já tiramos dúvidas sobre fungo que dá no milho, praga de pulgão e 

várias outras coisas (Aluno 01). 

 [...] como meu pai e minha mãe ficam mais tempo na propriedade, eles 

conseguiram detectaram um problema nas hortaliças, aí eu procurei 

informação com meu tutor que nos orientou a fazer uma calda bordalesa
8
 

(Aluno 02). 

 [...] Um exemplo foi quando as arvores frutíferas apresentaram problema de 

nutrição nas folhas. Aí registrei no caderno de campo  e o professor nos 

ensinou como identificar a deficiência da planta (Aluno 03). 

 [...] Assim que entrei na escola surgiram alguns problemas em alguns pés 

de maracujás que havíamos plantado em nossa propriedade, relatei no 

caderno de campo e a partir do meu relatório o professor identificou o 

problema e nos orientou sobre como resolver (Aluno 04). 

Eu mesmo falo pro meu filho: não é por que você está no ultimo ano que 

tem que relaxar; agora é que tem que marcar tudo. Como é que vai tirar as 

duvidas relativas ao TCC se não tiverem anotadas em algum lugar? Às 

vezes ele fica até bravo, mas eu sei que é importante [...] Penso que é como 

numa faculdade. Ele tem compromisso mesmo quando não está presente 

na escola. Agora que ele está no 4º ano a escola cancelou o uso do 

caderno de campo em função do TCC, mas acho que é agora que eles 

precisam tirar duvidas. Todos os experimentos do TCC precisam de 

acompanhamentos mais rigorosos e o caderno de campo ajuda muito (Pai 

04). 

 

                                                           
8
 Calda bordalesa ou mistura de Bordeaux é um fungicida agrícola tradicional, composto de sulfato de cobre 

(II), cal hidratada ou cal virgem e água, em simples mistura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O referido estudo teve seus objetivos alcançados, constatou-se que nos 

quesitos “gestão da aprendizagem” o papel do caderno de campo, utilizado pela 

escola como um dos elementos formais da Pedagogia da Alternância, tem papel 

fundamental, sendo descrito pelos protagonistas como potencializador da formação 

profissional. Ficou claro também a abrangência do mesmo quando se trata de 

compromisso por parte dos alternantes que no decorrer do curso assume o CC 

 omo o “    rno    su  vi  ”. 

Os registros feitos no CC servem como base de estudo constante por parte 

do professor que se propunha ao desafio das leituras e releituras que por praticidade 

saem do pragmatismo semântico para a avaliação de conteúdos que nem sempre 

estão nos registros literalmente escritos. Ficou também muito claro que nem todos 

os professores compreendem como necessário a dimensão desse instrumento, o 

que dá a compreensão clara do exposto como uma deficiência, que por 

consequência pode se transformar num déficit no aprendizado do aluno em função 

do acompanhamento irregular. 

Constatou-se que um dos pontos altos da escola e o envolvimento estratégico 

das famílias dos alternantes e quase não apresenta dificuldades em relação ao 

compromisso do acompanhamento das atividades pedagógicas destinadas para 

serem desenvolvidas pelo alternante durante o TC, e que as mesmas têm se 

apresentando como participantes ativas no processo de gestão da vida do 

alternante. Ficou muito claro também que a utilização do CC por parte dos mesmos 

mostra este como um excelente meio para envolver a família com o aprendizado do 

filho, e desse modo acaba por estimular os bons hábitos de estudo e 

consequentemente melhorar o aprendizado. 

Como pesquisador, concluo este trabalho na ênfase de que o aluno, de modo 

geral, precisa “aprender a aprender” e o caderno de campo dá a ele a condição de 

gestor dos elementos base para essa transformação. Fazer a gestão da vida na 

perspectiva do que realmente é relevante para os objetivos definidos. É uma 

transformação gradativa e eficiente da própria consciência em relação seu alvo. 

O fato de o aluno usar o caderno de campo como o “  Á       V        ” 

privilegia o professor que, diante disso, consegue visualizar seu aluno como um ser 

em transformação para além da vida escolar e assim elaborar seus enunciados de 

acordo com suas competências. 
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APÊNDICE – A - ROTEIRO DAS AÇÕES RELATIVAS À BUSCA PELO PÚBLICO 

ENTREVISTADO  

Dia 15 de setembro de 2017: 

 Apresentação do convite para que professores, alunos, pais e/ou 

responsáveis pelos alunos concedessem as entrevistas.  

Dia 16 outubro de 2017: 

 Realização das entrevistas com os professores nas dependências da 

E.E. Terra Nova. 

Dia 19 outubro de 2017: 

 Realização das entrevistas com os  alunos nas dependências da E.E. 

Terra Nova. 

Dia 22 outubro de 2017: 

 Realização da entrevista com o pai identificado nesse trabalho como 01 

Dia 27 de outubro de 2017: 

 Realização da entrevista com o pai identificado nesse trabalho como 

02. 

Dia 03 de novembro de 2017: 

 Realização da entrevista com o pai identificado nesse trabalho como 

pai 03 e no período vespertino e no período matutino com o pai 04. 
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APÊNDICE – B - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA A SER REALIZADA COM O 

PROFESSOR. 

A entrevista a seguir tem por objetivo oportunizar a percepção quanto à 

compreensão do papel do professor na escola cujo currículo está organizado de 

acordo com a proposta da Pedagogia da Alternância.  

IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR  

(Será dispensado o nome do professor por questão de preservação da identidade) 

Idade:____________________________________ 

Sexo:____________________________________ 

Formação profissional:______________________ 

Instituição:________________________________ 

Ano da formação:___________________________ 

ENTREVISTA 

01 - Como o professor compreende a Pedagogia da Alternância?. 

02 - Quais são os tempos e os espaços da Pedagogia da Alternância e as 

relações entre eles? 

03 - Como acontecem as coletas dos dados produzidos pelos alunos durante o 

tempo comunidade? 

04 - Qual abordagem é feita para que o aluno compreenda seu papel de aluno 

em todos os tempos e em todos os espaços proposta pela Pedagogia da 

Alternância? 

05 - O caderno de campo costuma vir com registros da família? 

06 - Como os alunos se sentem motivados para desenvolverem as atividades 

do TC? 
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07 - Além das informações relativas à prática, quais outras leituras são 

possíveis de serem feitas através do caderno de campo? 

08 - O Caderno de Campo gera aprendizado?  

09 - Como a escola consegue manter-se próxima à família? 
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APÊNDICE – B - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA A SER REALIZADA COM 

OS ALUNOS 

A entrevista a seguir tem por objetivo oportunizar a percepção quanto à 

compreensão do aluno sobre o caderno de campo de acordo com a proposta da 

Pedagogia da Alternância.  

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

(Será dispensado o nome do aluno por questão de preservação da identidade) 

Idade:____________________________________ 

Sexo:____________________________________ 

Turma:__________________________________ 

ENTREVISTA 

01 O que você faz durante o tempo em que não está na escola? 

02 A escola encaminha alguma atividade para o que o aluno desenvolva 

durante o Tempo Comunidade? 

03 Que relação existe entre as atividades do Tempo Comunidade com as 

atividades do Tempo Escola? 

04 Como a escola acompanha a realização das atividades realizadas do Tempo 

Comunidade? 

05 Como os alunos sanam as dúvidas que surgem durante a realização das 

atividades encaminhadas para o Tempo Comunidade? 

06 Quais são as intervenções da escola em relação às duvidas apresentadas 

pelos alunos durante a realização das atividades do Tempo Comunidade? 
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07 O aluno consegue aprender quando está no Tempo Comunidade? 
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APÊNDICE – C - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA A SER REALIZADA COM 

PAIS OU RESPOSÁVEIS PELO ALUNO. 

A entrevista a seguir tem por objetivo oportunizar a percepção quanto à 

compreensão dos pais ou responsáveis pelo aluno sobre o caderno de campo de 

acordo com a proposta da Pedagogia da Alternância.  

IDENTIFICAÇÃO DO PAI OU RESPONSÁVEL PELO ALUNO 

(Será dispensado o nome do professor por questão de preservação da identidade) 

Idade:____________________________________ 

Sexo:____________________________________ 

ENTREVISTA 

01 O pai já teve acesso às atividades encaminhadas para que seu filho 

desenvolvesse durante o tempo em que estava em casa? Como a família tem 

colaborado para a realização dessas atividades?  

03 Quais são as intervenções da escola e como elas têm contribuído para o 

aprendizado do seu filho? 

04 O pai consegue perceber se o seu filho (aluno da E. E. Terra Nova) aprende 

quando está no Tempo Comunidade? Como? 

05 O pai já usou do caderno de campo do filho para pedir ou solicitar ajuda 

sobre algum problema na propriedade ou na comunidade? 

06 Qual é a importância do caderno de campo?  
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APÊNDICE – D – RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS REALIZADAS DURANTE A 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM PROFESSORES. 

(Aqui a identidade dos professores seguirá à regra orientativa da metodologia do 

presente trabalho, sendo tratado como Professor 01, Professor 02, Professor 03 e 

Professor 04). 

01 - Como o professor compreende a Pedagogia da alternância? 

Professor 01 - Pedagogia de Alternância é uma forma de trabalho cujo 

desenvolvimento se dá sobre a realidade do ir e vir, ou seja, o propósito dos 

conteúdos aplicados se mantem ligados por necessidade aos fatos do tempo 

   sp ço “ s ol ”    o t mpo    sp ço “ omuni    ” p r  o qu l os 

professores planejam aulas tendo como base o conteúdo da base comum 

entrelaçando-o aos conteúdos provindos da vivencia; Isso possibilita o 

estudante a transformar seus estudos em realidade e a realidade em estudos; 

Professor 02 - Pelo que entendo seria o estudante dar continuidade no que é 

trabalhado na escola; 

Professor 03 – O conceito que tenho da Pedagogia da Alternância é que 

essa esta focada na formação humana do aluno, preparando- o para além da 

vida acadêmica; 

Professor 04 – é um método que garante melhor aprendizado ao aluno por 

que  liga do conteúdo da vivência do aluno com o conteúda estudado na 

escola. 

02 - Quais são os tempos e os espaços da Pedagogia da Alternância e as 

relações entre eles? 

Professor 01 – Tempo Escola e Tempo Comunidade e a relação é que tudo 

que ensinamos na escola faz relação com a comunidade na qual vive o aluno; 

Professor 02 – Tempo Escola e Tempo Comunidade. O aluno aprende e 

aplica na comunidade; 

Professor 03 – Tempo Escola e Tempo Comunidade. O aluno aprende o que 

faz parte da vida dele em comunidade; 
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Professor 04 - Tempo Escola e Tempo Comunidade. O tempo Comunidade é 

o campo de provas sobre o conteúdo que o aluno aprendeu durante o Tempo 

Escola. 

03 - Como acontecem as coletas dos dados produzidos pelos alunos durante o 

tempo comunidade? 

Professor 01 – Através do caderno de campo e os trabalhos; 

Professor 02 – Através dos trabalhos que são geralmente encaminhados 

para eles; 

Professor 03 – Todos os professores em suas respectivas áreas de atuação 

procuram manter uma relação interdisciplinar de forma que assim o aluno 

consiga assimilar isso dentro da casa dele; 

Professor 04 – Através dos trabalhos e caderno de campo, e as atividades 

enviadas por cada área de conhecimento.  

04 - Qual abordagem é feita para que o aluno compreenda seu papel de aluno 

em todos os tempos e em todos os espaços proposta pela Pedagogia da 

Alternância? 

Professor 01 - O aluno é estimulado a gerar os problemas através do 

caderno campo. Quando ele volta para o TE, nos, professores, pegamos o 

conteúdo e problematizamos, em seguida levamos para sala de aula já no 

formato de aula para ser socializado com os demais alunos; 

Professor 02 - A partir do momento que o aluno entrega essas informações, 

o professor vai trabalhar a necessidade dele em sua comunidade de acordo 

com o que ele trouxe; 

Professor 03 – Conforme as informações trazidas pelo aluno é a abordagem 

que professor faz; 

Professor 04 – Nós o caderno de campo com as orientações ao aluno e 

também usamos como base para o planejamento geral. 

05 - O caderno de campo costuma vir com registros da família? 

Professor 01 - Sempre trazem questionamentos que você vê que é de uma 

familiar, outras vezes assuntos como problemas pessoais; 

Professor 02 – Sim; 
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Professor 03 - Normalmente isso ocorre mais com os pais de alunos do 1º 

Ano; 

Professor 04 - Com frequência me chaga perguntas principalmente sobre 

problemas na propriedade. 

06 - Como os alunos se sentem motivados para desenvolverem as atividades 

do TC? 

Professor 01 - A escola vem trabalhando para fazer com que os alunos 

sejam lideres onde quer que atuem e para isso a escola, quanto TE, ocupa-se 

por aplicar o conteúdo base do estimulo ao desejo em fazer sozinho e ao 

retornar para o TC recebe um enunciado que serve como um orientativo que 

vai fazê-lo relembra alguns métodos sobre como proceder com as atividades 

encaminhadas para serem desenvolvidas durante o tempo e espaço 

comunidade, que é quando cumpre o segundo ciclo da alternância; 

Professor 02 - Eles são motivados a serem autônomo, mas a escola procura 

fazer com que a família fique de olho neles também; 

Professor 03 - A escola encaminha a atividade e com isso ele tem que fazer; 

Professor 04 - Todos os conteúdos que trabalhamos na escola com o aluno 

faz relação à propriedade, diante disso, desenvolve-se nele a curiosidade de 

ver os resultados produzidos por ele durante o TC. 

07 - Além das informações relativas à prática, quais outras leituras são 

possíveis de serem feitas através do caderno de campo? 

Professor 01 - O caderno de campo nos possibilita fazer varias leituras sobre 

o aluno como as condições de aprendizagem, vivência familiar, conflitos do 

“ u”  o  luno n ss  tr nsiç o      ol s  n i  p r    f s    ult ; é um  

forma que eles têm de se expressarem ali, e isso leva os professores a 

elaborarem abordagens estratégicas a partir desses conteúdos. 

Professor 02 – Além do conteúdo relativo à pratica do trabalho nós 

trabalhamos a linguagem, a escrita; 

Professor 03 - O caderno de campo é um espaço onde o aluno pode se 

expressar livremente, sem que ninguém os interfira.  

Professor 03 – Há muitas possibilidades de releituras, dentre elas estão os 

problemas de conflitos familiares. Aí temos que juntar forças pra ajudar o 

aluno a superar. 
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08 - O Caderno de Campo gera aprendizado?  

Professor 01 – Não tenho dúvidas de que o Caderno de Campo seja uma 

ferramenta importante para aprendizado do aluno e digo isso muito seguro 

porque é através dele que conseguimos acompanhar e avaliar o aluno 

durante o tempo em que está distante da escola (TC). Além do mais, essa é 

uma ferramenta proposta como uma das formas de regulamentação da 

Pedagogia da Alternância. Não faria sentido se não gerasse conhecimento; 

Professor 02 – Sim; 

Professor 03 – Sim; 

Professor 04 – Ele tem que gerar aprendizado. 

09 - Como a escola consegue manter-se próxima à família? 

Professor 01 – Para garantir um efeito melhor sobre o aprendizado do aluno 

quando ele está no período que chamamos de Tempo Comunidade, a família 

precisa entrar em cena e para que ela consiga fazer o auxilio com eficiência a 

escola promovem momentos de formação familiar na qual recebem uma 

orientação sobre como deverá ser a organização da vida do aluno na escola e 

principalmente no momento em que estará na comunidade. Feito isso a 

estratégia passa a ser o dialogo constate. As formações são ordinárias 

acontecem semestralmente ou de for preciso fazemos convocações extras; 

Professor 02 – Através das reuniões; 

Professor 03 – A escola faz reuniões sempre que precisa; 

Professor 04 – Duas vezes por ano a escola promove um momento de 

formação com a família e aí fala da importância do compromisso que 

precisam tem com a escola e principalmente com seu filho. 
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APÊNDICE – B – RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS REALIZADAS DURANTE A 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM ALUNOS. 

( Aidentidade dos alunos seguirá à regra orientativa da metodologia do presente 

trabalho, sendo tratado como Aluno 01, Aluno 02, Aluno 03 e Aluno 04). 

01 -  O que você faz durante o tempo em que não está na escola? 

Aluno 01 - Ajudo meus pais e faço os trabalhos da escola. 

Aluno 02 - Como meus pais trabalham com olericultura eu ajudo eles lidando 

com as hortaliças, verduras, pecuária de corte leiteira, e também desenvolvo 

os trabalhos encaminhados pela escola. 

Aluno 03 - Ajudo meus pais a tocar o bar da comunidade, ajudo minha mãe 

no serviço de casa e faço os trabalhos da escola. 

Aluno 04 - além de desenvolver os trabalhos relativos ao TCC, temos as 

atividades da propriedade da família. 

02 - A escola encaminha alguma atividade para o que o aluno desenvolva 

durante o Tempo Comunidade? 

Aluno 01 – sim; 

Aluno 02 – sim,  

Aluno 03 - Toda semana a escola manda trabalho sobre o que estamos 

estudando em sala de aula (tempo comunidade), temos que colocar em 

prática o que a gente aprendeu dentro da escola, porem, no tempo 

comunidade.  

Aluno 04 - sim, todo Tempo Comunidade tem atividades para serem 

realizadas.  

03 - Que relação existe entre as atividades do Tempo Comunidade com as 

atividades do Tempo Escola? 

Aluno 01 - São trabalhos bem complexos, a gente aprende o que podemos 

colocar em prática em casa, no caso eu moro no sítio e tudo que é passado 

aqui para mim eu faço na minha casa não somente na questão do campo mas 
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também em relação a minha vida pessoal, forma de conversar, tudo que é 

passado aqui, faço lá também 

Aluno 02 - O que a gente estuda na escola, ou seja,  a parte teórica junto 

com a prática, é encaminhado para que seja desenvolvidos como trabalhos 

também  na propriedade. 

Aluno 03 - Sim 

Aluno 04 - geralmente os professores passam atividades relacionadas à 

propriedade. Na escola se trabalho os conhecimentos teóricos e um pouco da 

pratica para nos dar a noção de como desenvolver a tarefa e a partir daí 

prepara um enunciado que nos orienta sobre como continuar a prática no TC, 

ou seja, na propriedade da família ou na comunidade. 

04 - Como a escola acompanha a realização das atividades realizadas do 

Tempo Comunidade? 

Aluno 01 –  Fazemos fotos, vídeos; às vezes fazemos um relatório em folha 

pautada. Isso depende do trabalho; 

Aluno 02 –  Através do caderno de campo; 

Aluno 03 - Através do caderno de campo. Tudo que fazemos relatamos no 

caderno de campo e  as duvidas que temos são consideradas no tempo 

escola. 

Aluno 04 - quando voltamos à escola do TC entregamos os resultados dos 

trabalhos e o caderno de campo que é onde fazemos os registros de tudo que 

aconteceu durante esse período da Alternância. As dificuldades, as coisas 

que deram certas, problemas encontrados sobre outras coisas na 

propriedade. É através desses trabalhos que os professores conseguem 

saber se o aluno conseguiu ter ou não dificuldades para realizar seus 

trabalhos. 
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05 – Seus pais costumam olhar seu caderno de campo? 

Aluno 01 – Sim 

Aluno 02 – Sim 

Aluno 03 – Quando eu estava no 1º Ano eles pediam pra ver mais 

frequentemente. Queriam saber se eu estava fazendo tudo certo. Hoje ainda 

olham, mas com menos frequência. 

Aluno 04 - Muito raramente.  

06 - Teve algum momento em que você e ou a família utilizou-se do Caderno de 

Campo para tirar duvidas relacionadas a algum problema na propriedade, 

encaminhando-as à escola? 

Aluno 01 - Sim. Nós já tiramos dúvidas sobre fungo que dá no milho, praga 

de pulgão e várias outras coisas. 

Aluno 02 – Já surgiu sim, como meu pai e minha ficam mais na propriedade, 

eles detectaram um problema nas hortaliças, aí eu procurei informação com 

meu tutor que nos orientou a fazer uma calda bordalesa. 

Aluno 03 - • Sim. Um exemplo foi quando as arvores frutíferas apresentaram 

problema de nutrição nas folhas. Aí registrei no caderno de campo e o 

professor nos ensinou como identificar a deficiência da planta. 

Aluno 04 - Sim. Assim que entrei na escola surgiram alguns problemas em 

alguns pés de maracujás que havíamos plantado em nossa propriedade, 

relatei no caderno de campo e a partir do meu relatório o professor identificou 

o problema e nos orientou sobre como resolver. 

07 - Você consegue perceber se o uso do Caderno de Campo gera 

aprendizado? 

Aluno 01 – com certeza; 

Aluno 02 - levamos as dúvidas através do caderno e trazemos novos 

conhecimentos;  

Aluno 03 - Sim. O caderno de campo me acompanha o tempo todo durante o 

tempo comunidade; assim eu consigo registrar as duvidas no exato momento 

em que as surgem e isso é fundamental para buscar novos conhecimentos. 
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 Aluno 04 - Sim. Além de nos ajudar no desenvolvimento da escrita, é o meio 

que temos para registrar as duvidas e buscar respostas com nossos tutores. 

08 - Como o aluno se vê motivado a desenvolver as atividades encaminhadas 

para o TC sem a presença da figura do professor fazendo as cobranças para 

que façam? 

Alunos 01 – Sim. Toda semana a gente tem as noites culturais na escola, 

temos oficinas, e os professores sempre nos incentiva a correr atrás de 

nossos objetivos, não baixar a cabeça. 

Aluno 02 – Sim. Somos sempre motivados a não desistir. 

Aluno 03 – Nós já estamos no 3º ano. É hora de mostrar que temos 

compromisso. Até porque já estamos desenvolvendo nosso TCC. A escola 

procura despertar o nosso interesse e o compromisso em relação aos 

conteúdos aplicados durante o TE e esse conteúdo faz relação com a 

realidade da nossa propriedade ou da comunidade, assim, quando estamos 

no TC, além do compromisso de termos que fazer, a gente consegue 

apresentar o desejo em fazer e mostrar que já dominamos um conhecimento 

diferenciado; 

Aluno 04 - No TE aprendemos coisas que estimula a nossa curiosidade para 

saber se aquilo pode ou não dar certo daí por diante é descobrir se daremos 

conta de fazer aquilo acontecer, porém, no Tempo Comunidade. Outra 

estratégia da escola é o diálogo com a família que passa a ter conhecimento 

dos encaminhamentos, assumindo o compromisso de apoiar o aluno no 

Tempo Comunidade. Eles apoiam, mas quem faz são os alunos. 
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APÊNDICE – C – RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS REALIZADAS DURANTE A 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM PAIS OU RESPOSÁVEIS PELOS 

ALUNOS. 

(Aqui a identidade dos pais seguirá à regra orientativa da metodologia do presente 

trabalho sendo tratado como Pai 01, Pai 02, Pai 03 e Pai 04). 

01 O pai já teve acesso às atividades encaminhadas para que seu filho 

desenvolvesse durante o tempo em que estava em casa? Como a família tem 

colaborado para a realização dessas atividades?  

Pai 01 - Sim. Eu tenho compromisso com o aprendizado do meu filho. Por 

isso eu quero sempre saber o que ele tem pra fazer quando estão em casa. 

Pai 02 - Eu quero saber de tudo. Às vezes eu até ajudo a fazer. 

Pai03 - Nem sempre. Tenho muitas tarefas para serem desenvolvidas no meu 

dia-a-dia e com isso quase nunca tenho tempo, mas sei ele está sempre 

atarefado. Sinto que é uma falha de minha parte. 

Pai 04 - Quando meu filho entrou na escola eu assinei um documento no qual 

assumi o compromisso de dar apoio a ele. Se eu não fizer minha parte ele se 

folga. Então eu cobro o tempo todo. 

02 Seu filho costuma apresentar muitas dúvidas em relação às atividades? 

Como ele registra as dúvidas que surgem durante o Tempo Comunidade? 

Pai 01 – Meu filho é muito dinâmico e com isso ele está sempre questionando 

tudo. Algumas dúvidas nós tentamos tirá-las jutos, mas a maioria ele anota 

num caderno e leva pra escola. 

Pai 02 – Muitas das duvidas dele é também a nossa e como matriculamos ele 

na Escola Agrícola para que busque  conhecimentos novos, o orientamos 

para que descreva toda nossas duvidas no caderno e pergunte na escola 

sobre os procedimentos corretos. 

Pai 03 – Acho que a escola tem dado conta de orienta-lo bem. Ele quase não 

apresenta dificuldades.  
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Pai 04 – Nunca deixamos de perguntar se ele precisa de ajuda e com isso 

ficamos sempre a par de todo o conteúdo e como a escola manda junto um 

documento orientativo ele já tira um pouco das duvidas nele, algumas nos 

tentamos tirar a partir dos conhecimentos do nosso de vida e outras ele 

registra no caderno pra perguntar na escola. 

03 Quais são as intervenções da escola e como elas têm contribuído para o 

aprendizado do seu filho? 

Pai 01- Meu filho mudou muito depois que o matriculei na Escol Agrícola. Ele 

já nos ajuda muito; 

Pai 02 – A escola ensina ele a se virar na vida só que com conhecimento 

técnico; 

Pai 03 – O trabalho que a escola faz é bom; 

Pai 04 – A escola não deixou meu filho perder a identidade da vida rural. 

04 O pai consegue perceber se o seu filho (aluno da E. E. Terra Nova) aprende 

quando está no Tempo Comunidade? Como? 

Pai 01 – Sim. Como o curso é voltado para a realidade do campo, é quando 

ele esta em casa que ele prova se sabe ou não. Ele tem que fazer sozinho; 

Pai 02 – É como a escola nos fala – “o t mpo  omuni     é o   mpo    

prov s”,   nós v mos  ssim t mbém.      , por  x mplo, é   m ior prov  

de conhecimento porque a prática é desenvolvida toda na nossa propriedade 

e durante o tempo comunidade. 

Pai 03 – Aprende sim. A escola sempre manda trabalhos pra que ele não 

fique sem fazer nada. É claro que temos as atividades da nossa propriedade, 

mas ele sempre tem tarefas enviadas pela escola; 

Pai 04 – Penso que é como numa faculdade. Ele   tem compromisso mesmo 

quando não esta presente na escola. Agora que meu filho está no 4º ano a 

escola cancelou o caderno de campo em função do TCC, mas acho que é 

agora que eles precisam tirar duvidas. Todos os experimentos do TCC 

precisam de acompanhamento mais rigorosamente e o caderno de campo 

ajuda muito. 
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05 O pai já usou do caderno de campo do filho para pedir ou solicitar ajuda 

sobre algum problema na propriedade ou na comunidade? 

Pai 01 – Sim 

Pai 02 - Sim 

Pai 03 -Não 

Pai 04 - Sim 

06 Qual é a importância do caderno de campo?  

Pai 01 – É a vida estudantil do meu filho. Além das anotações das coisas 

relativas ao trabalho e já vi que ele anota é mesmo coisas pessoais da vida 

dele. Problemas de família. E ele cuida do caderno como se fosse sei lá oque. 

Acompanha ele em tudo. Principalmente agora que começou a discutir o que 

ele chama de mini TCC.   

Pai 02 – Como meu filho é muito curioso ele anota tudo no caderno com o 

cuidado de não esquecer nada pra perguntar na escola depois. 

Pai 03 – É no caderno que ele marca as duvidas. 

Pai 04- u m smo f lo pro m u filho “n o é por qu  vo    stá no ultimo  no 

que t m qu  r l x r;  gor  é qu  t m qu  m r  r tu o”.  omo é qu  v i tir r 

as duvidas relativas ao TCC se não tiverem anotadas em algum lugar? Às 

vezes ele fica até bravo, mas eu sei que é importante. 
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ANEXO 

FIGURA 01 E 02 - ENTREGA DO CADERNO DE CAMPO NA SEGUNDA FEIRA 

 

FIGURA 02 
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