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COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

1. Sobre a Escola do Campo...

No Estado do Paraná, das 2.113 Escolas Públicas Estaduais, 423 Escolas Públicas – 20% das 

Escolas Públicas Estaduais -  se declaram como sendo de Zona Rural (Fonte: Censo Escolar, 2008), por 

isso, são Escolas do Campo (Ver Gráfico 01). Em pesquisa realizada pela Coordenação da Educação do 

Campo junto dos Núcleos Regionais de Educação, considerando como critérios os distritos municipais e os 

aspectos econômicos e culturais típicos de comunidades rurais, este número aumenta para  584 Escolas 

Públicas Estaduais do Campo. 

Gráfico 01 – Percentual de Escolas Públicas do Campo no estado do Paraná/2008.

      Fonte: Censo Escolar, 2008. 

2. O Atendimento...

O Censo Escolar de 2008 registrou um total de 1.194.232 matrículas em todas as Escolas Públicas 

da  rede  estadual  de  ensino,  destes,  131.108  matrículas  foram  realizadas  em  423  Escolas  Públicas 

Estaduais do Campo. 

Analisando os dados de 2007 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais referentes 

ao uso do Transporte  Escolar  no Estado  do Paraná,  pode-se  evidenciar  72,57% dos estudantes que 

residem em áreas rurais estudam em escolas localizadas nos perímetros urbanos dos municípios – 152.695 

alunos -   e  apenas 27,43% estudam em Escolas do Campo – 42.181 alunos. 

Se considerarmos a soma do número de matrículas realizadas nas Escolas Públicas Estaduais do 

Campo com o número de alunos que se deslocam para estudar nas Escolas Públicas Estaduais localizadas 

nos perímetros urbanos dos municípios, pode-se afirmar que o número de alunos oriundos do campo é de 

pelo menos 283.803 alunos. 
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3. Legislação...

São  considerados  documentos  legais  que  podem  contribuir  na  construção  do  Projeto  Político 

Pedagógico das Escolas do Campo: 

- a Resolução CNE/CEB Nº1, de Abril de 2002 que Institui as Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo.

-  a  Resolução  CNE/CEB Nº2,  de  28  de  Abril  de  2008 que  Institui  Diretrizes  Complementares  para  a 

Educação Básica nas Escolas do Campo. 

− as Diretrizes Curriculares da Rede Pública Estadual do Paraná – Educação do Campo. Secretaria 

de Estado da Educação (SEED).

4. Orientações para a Semana Pedagógica 2010 …

Considerando o número de Escolas Públicas Estaduais do Campo no estado do Paraná, o número 

de matrículas realizadas e a  existência  de um deslocamento considerável  de alunos para estudar nas 

escolas localizadas nos perímetros urbanos, desenvolva as seguintes atividades: 

1) Leitura do texto “Elementos para construção do Projeto Político e Pedagógico da Educação do Campo” 

da Profa. Dra. Roseli Salete Caldart.

Click ao lado para acessar o texto: http:www.uff.br/trabalhonecessario/rcaldartTN2.htm

2) Questões para reflexões: 

a) A partir dos dados mencionados acima sobre as Escolas Públicas Estaduais do Campo no Estado do 

Paraná, a legislação existente e o texto da Profa. Dra. Roseli  Caldart,  em que medida os princípios da  

Educação do Campo vem sendo contempladas no PPP de sua Escola? 

b) Considerando que 152.695 alunos do campo se deslocam para estudar em escolas distantes de suas 

comunidades  –  perímetros  urbanos  -  ,  como  podemos  contemplar  esse  fenômeno  no  Projeto  Político 

Pedagógico  e,  consequentemente,  na  organização  de  todo  o  trabalho  pedagógico   realizado  em sua 

escola? 

Obs: a realização destas atividades são fundamentais para a construção do Quadro 01 “Sistematização 

das Discussões”.
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