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Diante de um contexto tão desafiador, sobretudo para os(as)
profissionais da educação que atuam nas Unidades Escolares
do Campo, quanto a garantia de qualidade do ensino, a
SUBEB/Gerência de Educação do Campo e a EAPE/Gerência de
Pesquisa e Formação para as Modalidades da Educação Básica
se reúnem para, articuladamente, propor orientações
pedagógicas, no que concerne à construção do Inventário
Social, Histórico, Cultural e Ambiental das Escolas do Campo.

INTRODUÇÃO



ESTUDO coletivo de documentos norteadores da Educação
do Campo, com destaque para a Portaria/SEEDF nº 419, de
20 de dezembro de 2018, as Diretrizes Pedagógicas da
Educação Básica do Campo para a Rede Pública de Ensino
do Distrito Federal, de julho de 2019 e a Meta 8 do Plano
Distrital de Educação.

ELABORAÇÃO DO

INVENTÁRIO

Sugerimos que a elaboração do Inventário seja pautada nas
seguintes ações a serem desenvolvidas pelas Unidades
Escolares do Campo:

PLANEJAMENTO pedagógico com base no Guia
metodológico para uso nas Escolas do Campo – Inventário da
Realidade (Roseli Caldart, 2016) e na Proposta Didática para
Construção de Inventário Social, Histórico e Cultural das
Escolas do Campo (SEEDF, 2016), no intuito de subsidiar e
garantir a organização das ações a serem desenvolvidas
pelas Unidades Escolares na construção do Inventário.



SISTEMATIZAÇÃO das informações, materiais e dados da
realidade, coletados/produzidos até o momento pela
escola, seja pela elaboração/atualização da Proposta
Pedagógica ou pelas ações/atividades desenvolvidas pelo
coletivo da comunidade escolar, relativas à dinâmica de
construção do Inventário, uma vez que essa ferramenta
metodológica constitui a primeira e fundamental condição
para o conhecimento sistematizado das comunidades
(escolar e local). O documento promove ainda o
reconhecimento identitário da escola do campo, ao
possibilitar a compreensão do contexto social, histórico,
cultural e ambiental desta, para então, articular os
conhecimentos populares e comunitários com o
conhecimento curricular de cada etapa/modalidade, com o
objetivo de produzir novos conhecimentos que favoreçam,
por meio dessa interação, o desenvolvimento dos
territórios em que as unidades escolares estão inseridas.

ELABORAÇÃO DO

INVENTÁRIO



De modo a subsidiar essas etapas de estudo, planejamento e
sistematização com vistas à construção do Inventário, reiteramos o
disposto no artigo 4º da Portaria/SEEDF nº 419, de 20 de dezembro
de 2019, que confere maior institucionalidade à política de
Educação do Campo na rede e estabelece o Inventário Social,
Histórico, Cultural e Ambiental como instrumento basilar na
construção identitária da Escola do Campo, tendo como
fundamento os processos sociais estabelecidos no território, os
saberes próprios dos estudantes, como sujeitos do campo, a
memória coletiva local, os conhecimentos historicamente
estabelecidos pela sociedade e pelos movimentos sociais. E ainda, o
disposto nos artigos 9º e 10º da referida Portaria, que indicam,
respectivamente, que as Propostas Pedagógicas serão elaboradas,
desenvolvidas e avaliadas sob a orientação dos Princípios da
Educação do Campo e a partir dos conhecimentos e informações
consolidadas por meio do Inventário.

O Capítulo III – Organização do Trabalho Pedagógico - das referidas
Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo (SEEDF, 2019,
p. 32-65), reafirma que o Inventário constitui um instrumento
pedagógico e investigativo que visa promover uma política
educacional voltada à construção identitária das escolas do campo,
legitimandoas; e ainda que é indispensável construir um
planejamento pedagógico pensado a partir do estudante e do seu
lugar de produção de vida, de identidade cultural e de formas de
trabalho e organização social da comunidade e, assim, contribuir
para a consolidação de uma relação de pertencimento à escola em
que se conecta a escola à vida, dando sentido ao conhecimento
escolar por meio da integração curricular. 

ORIENTAÇÕES

Esse e outros conteúdos das Diretrizes estão disponíveis no sitio eletrônico da SEEDF:
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/Diretrizes-Ed-do-Campo-

V6-JUL2020-2.pdf

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/Diretrizes-Ed-do-Campo-V6-JUL2020-2.pdf


O objetivo principal do Inventário é o seu desdobramento
pedagógico, no sentido de fomentar o desenvolvimento de
atividades educativas diferenciadas nas escolas. (CALDART, 2016).

O Inventário é a materialização entre Currículo/Vida e Trabalho.
(CALDART, 2016).

Elaborar um documento-síntese, que pode ser em formato
portfólio, composto por: Introdução com a apresentação de temas
e os sujeitos envolvidos; Desenvolvimento apresentando caminho
metodológico para a construção do Inventário; Avaliação
processual com reflexões críticas dos agentes envolvidos;
Problematizações com questionamentos acerca das temáticas
trabalhadas nas quatro etapas. (SEDF, S/D).

Fazer adaptações didático-metodológicas nas quatro etapas
orientadas pela Proposta Didática, conforme cada
Etapa/Modalidade de Educação Básica. (SEDF, S/D).

ESTUDO, PLANEJAMENTO

e SISTEMATIZAÇÃO

Seguem, abaixo, alguns destaques pautados nos documentos
mencionados, que concorrem para subsidiar as etapas
coletivas de ESTUDO, PLANEJAMENTO e SISTEMATIZAÇÃO,
sugeridas como elementos capazes de fortalecer a
continuidade do processo de produção dos Inventários que
vêm sendo desenvolvidos pelas escolas do campo:



ESTUDO, PLANEJAMENTO

e SISTEMATIZAÇÃO

Registrar, necessariamente, no mínimo, um encontro, em cada
etapa orientada pela Proposta Didática, integrando a unidade
escolar com a sua comunidade, uma vez que a finalidade precípua
dessa proposta é o diálogo e a integração entre a comunidade
escolar e a comunidade local. (SEDF, S/D).

Registrar as atividades realizadas pelos estudantes, que são os
sujeitos protagonistas dessa ação, bem como dos professores e
mediadores. (SEDF, S/D).

Inserir textos, vídeos, fotografias, audiovisuais, entre outras formas
de registro - devidamente referenciados no texto e no espaço-
tempo - produzidos pelos(as) estudantes e coletivo da escola.
(SEDF, S/D).

Articular e integrar com os princípios do Currículo da Educação
Básica: unicidade entre teoria e prática, interdisciplinaridade,
contextualização e flexibilização. (SEDF, S/D).

Envolver o(a) estudante, gestor(a), coordenador(a), professor(a),
comunidade local e demais servidores da escola, considerando
que cada um(a) tem uma função nesse trabalho de construção
coletiva acerca do Inventário. (SEDF, S/D) e (CALDART, 2016).



Buscando reforçar esse trabalho de ligação da escola com a vida,
sugerimos que os(as) profissionais que atuam nas Escolas do
Campo participem das ações formativas ofertadas pela
GEMEB/EAPE que direcionam a construção do Inventário, por meio
do planejamento coletivo, da aplicação do método científico ao
considerá-lo uma ferramenta de investigação e da relação daquele
com o Currículo em Movimento e as Matrizes da Educação do
Campo.

A dinâmica escolar impõe a necessidade constante de reavaliação
das orientações e sugestões buscando a garantia de uma educação
escolar com qualidade social, em consonância com os princípios e
matrizes da Educação do Campo.

Por fim, lembramos que o planejamento da construção/atualização
do Inventário das escolas, assim como a sistematização de
informações, dados e materiais produzidos no percurso pedagógico
que envolve diagnóstico, pesquisa e investigação da realidade e
elementos educativos do território escolar e da comunidade devem
ser enviados à Diretoria de Educação do Campo, Direitos Humanos
e Diversidade – DCDHD/Gerência de Educação do Campo – GCAM
até novembro de cada ano.

CONSIDERAÇÕES

FINAIS

Gerência de Educação do Campo - GCAM/DCDHD:
gcam.dcdhd@edu.se.df.gov.br

 
Gerência de Pesquisa e Formação para as Modalidades da

Educação Básica - GEMEB/EAPE 
gemeb.eape@edu.se.df.gov.br
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