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EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 Segunda 

03/02 

Terça 

04/02 

Quarta 

05/02 

Quinta 

06/02 

Sexta 

07/02 

Matutino 

Procedimento de Distribuição 
de turmas/ carga horária e 
atribuição de atendimento/ 

atuação (Circular SEI-GDF n.º 
101/2019 - SEE/SUGEP - 

00080-00233879/2019-02). 

Escolha dos profissionais 
da educação que comporão 
o Comitê de Governança da 
Pró - BNCC nas CRE. (Anos 

Finais) 

_____________ 

Conhecendo a Educação 
Especial e como juntos pode-

se construir uma escola 
inclusiva. 

_______ 

 

 

- Discutir os documentos 
normativos: 

- Portaria nº 419, de 20 de 
dezembro de 2018, que institui 
a Política Pública de Educação 

Básica do Campo do DF. 
- Diretrizes Pedagógicas da 
Educação Básica do Campo 
para a Rede Pública do DF 

(SEEDF, 2019). 
-Pressupostos Teóricos do 
Currículo em Movimento 

(SEEDF, 2014). 

______ 

Iniciar as discussões 
acerca: 

-Organização do Trabalho 
Pedagógica – OTP: 

- Pedagogia da Alternância; 
-Concepções e Metodologias 

de Alfabetização, 
Letramento, Aprendizagem e 

Avaliação; 

_____________________ 

Elaborar planejamento das 
semanas diagnósticas. 

._____________________ 

Vespertino 
Apresentação dos desafios 

pedagógicos da Rede Distrital 
de Educação. 

A atuação dos Serviço 
Especializado de Apoio à 

Aprendizagem e Serviço de 
Orientação Educacional para 

vencer os desafios 
pedagógicos da escola 

 

-Iniciar as discussões acerca: 
- Proposta Pedagógica da 

Unidade Escolar; 
- Inventário Social, Histórico, 

Cultural e Ambiental. 
- Considerar a necessidade de 
articulação entre o Inventário 
Social, Histórico, Cultural e 

Ambiental e a Proposta 
Pedagógica da unidade escolar. 

Outras temáticas para 
discussão: 

- Professor como profissional 
reflexivo na práxis; 

- Discutir sugestões e ideias 
acerca da organização 
curricular bimestral ou 

semestralmente, com base 
no Currículo em Movimento 

do Distrito Federal 
- Objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento 

Elaborar planejamento das 
semanas diagnósticas. 
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(Educação Infantil - 2ª 
edição); 

- Objetivos de aprendizagem 
e conteúdo (Ensino 

Fundamental - 2ª edição); 

Noturno 
Procedimento de Distribuição 

de turmas/ carga horária e 
atribuição de atendimento/ 

atuação (Circular SEI-GDF n.º 
101/2019 - SEE/SUGEP - 

00080-00233879/2019-02). 

-Iniciar as discussões acerca 
dos instrumentos: 

-Proposta Pedagógica da 
Unidade Escolar; 

-Inventário Social, Histórico, 
Cultural e Ambiental; 

- Considerar a necessidade de 
articulação entre o Inventário 
Social, Histórico, Cultural e 

Ambiental e a Proposta 
Pedagógica da unidade 
escolar.  (SEEDF, 2019). 

-Discutir os documentos 
normativos: 

- Portaria nº 419, de 20 de 
dezembro de 2018, que institui 
a Política Pública de Educação 

Básica do Campo do DF. 
- Diretrizes Pedagógicas da 
Educação Básica do Campo 
para a Rede Pública do DF 

(SEEDF, 2019). 
- Diretrizes Operacionais da 

Educação de Jovens e Adultos  

 

-  Discutir sugestões e ideias 
acerca da organização 
curricular bimestral ou 

semestralmente, com base 
no Currículo em Movimento 

do Distrito Federal: 
- Currículo da Educação de 

Jovens e Adultos; 
- Currículo do Ensino Médio; 

-Objetivos específicos e 
conteúdos (Educação de 

Jovens e Adultos - 1ª edição) 
- Currículo do Ensino Médio; 

- Objetivos das áreas do 
conhecimento e conteúdos 
(Ensino Médio - 1ª edição) 

 

Elaborar planejamento das 
semanas diagnósticas. 

 

 

 

SUGESTÃO DE MATERIAIS E INDICAÇÃO DE ORIENTAÇÕES BÁSICAS  PARA A SEMANA PEDAGÓGICA 2020 -  Educação 
do Campo. 

 

Marcos Normativos Federais e Distritais: 

Âmbito Federal 

 Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB); 

 Resolução CNE/CEB nº 01, de 3 de abril de 2002, que institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo, com base no Parecer nº o 36/2001; 
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 Parecer CNE/CEB nº 0 1, de 2 de fevereiro de 2006., o qual estabelece dias letivos e normatiza atividades para a aplicação 

da Pedagogia da Alternância nos Centros Familiares de Formação por Alternância (Ceffa). 

 Resolução CNE/CEB nº 02, de 28 de abril de 2008. Estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o 

desenvolvimento da Educação Básica no Campo; 

 Decreto Federal nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. “Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 

da Educação Básica e disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no fomento 

a programas de formação inicial e continuada; 

 Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009. dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE);  

 Resolução CNE/CEB nº 04, de 13 de julho de 2010, que define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica e demarca a Educação do Campo como Modalidade de Ensino.  

 Decreto Federal nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a Política de Educação do Campo e o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), destacando os princípios relevantes para a Educação do Campo, tais como: 

o respeito à diversidade, a formulação de projetos políticos pedagógicos específicos, o desenvolvimento de políticas para a 

formação de profissionais da educação e a efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo. 

Âmbito Distrital 

 Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015, que aprova o Plano Distrital de Educação – PDE; 

 Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento (SEEDF, 2014); 

 Regimento Interno da SEEDF/2019; 

 Proposta Didática para construção do Inventário Social, Histórico, Cultural e Ambiental das Escolas do Campo; ( 

Disponibilizada no sítio eletrônico da SEEDF ) 
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 Portaria nº 419, de 20 de dezembro de 2018, que institui a Política Pública de Educação Básica do Campo do DF. 

 Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo para a Rede Pública do DF, aprovadas pela Portaria 224, de 01 de 

julho de 2019. 

 

Organização do Trabalho Pedagógica – OTP: 

 Pedagogia da Alternância; Calendários diferenciados de acordo com às especificidades e demandas de cada escola-

comunidade do campo; 

 Temporalidades e Espacialidades diversas na Educação do Campo; 

 Concepções e Metodologias de Alfabetização, Letramento, Aprendizagem e Avaliação; 

 Proposta Pedagógica da Unidade Escolar; 

 Inventário Social, Histórico, Cultural e Ambiental - Articulação entre o Inventário Social, Histórico, Cultural e Ambiental e a 

Proposta Pedagógica da UE.  

Outras temáticas: 

 Professor como profissional reflexivo em relação à práxis pedagógica;   

 Reflexões sobre a oferta de Educação de Jovens e Adultos para a comunidade – famílias/responsáveis pelas crianças e 

adolescentes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, como forma de possibilitar que a família tenha condições de 

acompanhar e auxiliar o processo de escolarização de seus/as filhos/as. 

 Reflexões sobre a oferta de Educação Profissional nas Escolas do Campo (exemplo Curso Técnico em Controle Ambiental do 

CED Irmã Regina, de Brazlândia); 
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 Reflexões sobre o território em que a escola está inserida e as relações sociais, históricas, culturais, ambientais e de 

trabalho/produção/desenvolvimento sustentável existentes; 

 Parcerias com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF – EMATER para a promoção de cursos técnicos e de 

qualificação profissional para os jovens e adultos estudantes da Educação do Campo. 

 
Sugestões de acolhida aos estudantes 

 Acolher o outro é parte integrante do desenvolvimento e da aprendizagem de cada estudante em seu percurso escolar. 

Sentir-se pertencente e ativo no processo de ensino e aprendizagem possibilita estabelecer sentido a esse processo e o 

reconhecimento das individualidades. Nessa perspectiva, ações simples fazem diferença para estabelecer uma relação de 

confiança e vínculo entre os estudantes, seus pares e professores. Então, o olhar atento, a escuta sensível, chamar o outro pelo 

nome, o abraço, conhecer a realidade, compartilhar e valorizar experiências e histórias de vida são atitudes desencadeadoras de 

empatia e desenvolvimento humano.  

 É fundamental que as metodologias de acolhimento aos estudantes sejam adequadas à cada Etapa e Modalidade: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Educação 

Especial, respectivamente.  

  A Mística é uma espécie de metodologia de teatralização, poesia e, ou encenação que utiliza-se de cantos, poemas 

recitados e até palavras de ordem, a partir de temas que possuem sentido para a comunidade escolar. Uma acolhida pensada a 

partir desses princípios, segundo Fagundes (1999) realiza encenações que representam o cotidiano, lembram o passado e 

imaginam o futuro numa forma de arte e memória. 

  Essas atividades são lições e expressões de histórias e de vidas produzidas com sabedoria e irreverência, que vertem 

esperanças e desafios para transformar suas realidades. Nascida em assentamentos de agricultura familiar, a Mística é um 

instrumento capaz de contribuir com a construção da aprendizagem, educa, politiza, mobiliza e contribui para a consolidação da  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

 

identidade cultural do sujeito, a fim de que alunos e comunidade escolar, em geral, reconheçam-se como portadores de história, 

cultura, tradição e possam preservá-las, delas se alimentarem e transformarem a si mesmos e a sua comunidade. 

 

Vídeos para reflexão: 

 SER TÃO VELHO CERRADO (Documentário): um filme de André D'Elia 

 O documentário retrata o impacto ambiental e social do cerrado brasileiro, segundo maior bioma da América do Sul, no 

Centro-Oeste do Brasil, em especial a Chapada dos Veadeiros.  

Com uma temática ambiental, a proposta do filme é informar a respeito da importância do Cerrado, suas especificidades e 

riqueza. 

Disponível nas plataformas digitais. 

 O VENENO ESTÁ NA MESA 

 O VENENO ESTÁ NA MESA II 

 São dois filmes/documentários que mantém inter-relação, sob a direção de Sílvio Tendler: atualizam e avançam na 

abordagem do modelo agrícola nacional atual e de suas consequências para a saúde pública. Apresenta experiências 

agroecológicas empreendidas em todo o Brasil, mostrando a existência de alternativas viáveis de produção de alimentos 

saudáveis, que respeitam a natureza, os trabalhadores rurais e os consumidores. 

Disponível nas plataformas digitais. 

 VIDA MARIA: faz uma reflexão sobre o processo de escolarização e a desigualdade social que abrange a população do 

campo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yFpoG_htum4 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

  

 CED INCRA 09 e suas Identidades - Educação do Campo: aborda a realidade da escola do campo a partir das 

perspectivas dos estudantes. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kmLO2-YpflQ 

   Permacultura - Um novo estilo de vida: Filme documentário que aborda as formas de vida e produção em sistemas 

permaculturais. Disponível em: .https://www.youtube.com/watch?v=N7Eqs6YWnxM 

   Introdução à Permacultura: O vídeo aborda conceitos e práticas relacionados a permacultura. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=LEqCanLygpo 

   Filmes Comerciais: 

 Educação de Pequena Árvore: Filme comercial, um drama baseado em fatos que   aborda a discussão em torno do valor 

atribuído aos saberes das culturas tradicionais indígenas versus os escolarizados. 

  A cor púrpura: Filme comercial, um drama que aborda a vulnerabilidade das mulheres negras, onde se descata, o 

processo de escravização de afroamericanos, o racismo, a violência doméstica, exploração sexual de criança e 

adolescente em meio às condições de vida no campo. 

  O menino que descobriu o vento: Filme comercial,  um drama baseados em fatos que trasncorreram envolvendo 

relações de domínio e exploração das florestas e terras na África, no contexto da vida e rotina de um povoado de 

agricultura familiar, onde a educação, o saber e o conhecimento possibilitou melhores condições de vida para a 

comunidade. 

  Bacurau. Filme comercial, drama, que aborda relações de poder, de exploração e de   vulnerabilidades sociais, com 

destaque a cenários de opressão e oprimido no contexto interiorano brasileiro de vida campesina. 

https://www.youtube.com/watch?v=kmLO2-YpflQ
https://www.youtube.com/watch?v=N7Eqs6YWnxM
https://www.youtube.com/watch?v=LEqCanLygpo
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  Vidas Secas: Filme comercial, um drama baseado na obra clássica de Graciliano Ramos que aborda as condições de 

vida no campo, no contexto do sertão brasileiro, trazendo a tona os conflitos relacionados a seca, pobreza e migração. 
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