
SITUAÇÃO 
ECONOMICA/SOCIAL/
CULTURA DA COMUNIDADE

RECURSOS HUMANOS TECNOLOGIA/MÍDIA VALORES UNIVERSAIS

-Identifica, explicita e
analisa os problemas,
necessidades e avanços
presentes na realidade social,
politica, econômica e
cultural, educacional e suas
influências nas práticas
educativas da escola.

-Os valores:
� Ética,
� honestidade,
� respeito,
� Responsabilidade
� criatividade,
� determinação
� solidariedade.

EDUCAÇÃO DO  
CAMPO

ESTRUTURA 
FAMILIAR NO 

CAMPO

PARCERIA ESCOLA/ 
FAMILIA

ESTRUTURA FÍSICA

-É a percepção do grupo em
torno da realidade em geral:
como a vê, quais seus traços
mais marcantes, qual a
relação do quadro
socioeconômico, político e
cultural mais amplo e o
cotidiano da escola.

- Certamente a realidade 
da estrutura  familiar 
interfere a vida escolar 
dos estudantes. Os dados 
levantados devem 
contribuir para orientar 
todo o organismo escolar 
para os fins de tratar  tais 
indícios com a devida 
relevância.  

MARCO SITUACIONAL DAS ESCOLAS DO CAMPO



PERCEPÇÃO DA REALIDADE ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

MUNDO
-Entendermos que o mundo é onde se
dão as interações intersubjetivas entre
seres humanos, caracterizadas, pela
diversidade tipicamente humana e
pelo conhecimento.

-O mundo tem passado por
transformações rápidas, ora benéficas,
ora extremamente perversas.

SER HUMANO

EDUCAÇÃO DO E NO CAMPO

MARCO SITUACIONAL DAS ESCOLAS DO CAMPO

Busca os elementos estruturais da realidade. 



MARCO DOUTRINAL DAS ESCOLAS DO CAMPO

Que tipo de sociedade queremos construir ? -Cabe afirmar que somos uma sociedade capitalista,
competitiva, que baseia suas ações em resultados
quantificáveis, por isso precisamos construir um ideário
que, apesar de tudo, contribua para repensar e a
instauração de uma sociedade critica, liberta reflexiva,
igualitária, democrática e inclusiva.

Que tipo de ser humano queremos colaborar na 
formação? 

Que finalidade queremos para a Educação? Qual o 
papel da Escola na comunidade? 



MARCO DOUTRINAL DA ESCOLA DO CAMPO

VISÃO DE FUTURO
A Visão deve apontar para o futuro da Escola. A visão deve
manter-se curta e compreensiva para que todos se lembrem

MISSÃO DA ESCOLA 
DO CAMPO

A Missão deve responder “ao porque” da Escola existir de
forma clara, sintética e compreensiva

VALORES ALMEJADOS
Valores são princípios, ou crenças, que servem de guia, ou
critério, para os comportamentos, atitudes e decisões de
todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas
responsabilidades, e na busca dos seus objetivos, estejam
executando a Missão, na direção da Visão.



MARCO OPERATIVO DAS ESCOLAS DO CAMPO
DIRETRIZES PEDAGÓGICAS

OBJETIVO EDUCACIONAL 
GERAL DA ESCOLA DO 
CAMPO

CURRÍCULO PLANEJAMENTO METODOLOGIA

� Currículo como instrumento
de compreensão do mundo,
de transformação social e de
cunho político-pedagógico.

� Conhecimento como um
processo de construção
permanente, interdisciplinar
e contextualizado, fruto da
ação individual e coletiva.

O planejamento representa o
processo de síntese do
conhecimento, constituindo-se
em um espaço centrado na
aprendizagem, tendo como
referência o direito ao acesso
aos conhecimentos.
-Partido da proposta
pedagógica curricular,
organizando o ensino e
aprendizagem da sala de aula.

RELAÇÕES INTERPESSOAIS AVALIAÇÃO FORMAÇÃO 
CONTINUADA

- Avaliação como um processo 
contínuo e cumulativo, tendo as 
funções diagnóstica, formativa 
e somativa integrada ao 
processo ensino-aprendizagem, 
as quais devem ser utilizadas 
como princípios orientadores 
para a tomada de consciência 
das dificuldades, conquistas e 
possibilidades dos estudantes

-O que queremos e o que temos
em relação à formação dos
profissionais da escola?

-O que é necessário para
diminuir a distância entre a
formação dos profissionais da
escola da forma como está hoje
e o ideal pensado?



Tipo de Gestão Utilização dos 
recursos Financeiros

Relacionamentos nas 
escolas

Relação 
Família/Escola

Participação dos 
Organísmos Específicos

- Analisa  o estilo do 
administrador (autocrático, 
burocrático, carismático ou 
democrático.

- Trata da gestão dos 
recursos patrimoniais, 
da aplicação das 
transferências feitas 
pelo sistema 
educacional.

A escola precisa criar
espaços de reflexão e
experiências de vida na
comunidade educativa,
estabelecendo acima de
tudo aproximação entre
as duas instituições: a
familiar e a escolar.

-Como os pais podem
contribuir com os
projetos da instituição e
participar das tomadas
de decisões. Seja nas
reuniões de pais, no
conselho escolar ou
mesmo em eventos

-

Espaços de participação
da comunidade escolar

Prestação de Contas
de serviços e receitas

financeira

Prestação de Contas do 
Processo Ensino -

Aprendizagem
Estratégias para Fortalecer Organismos
Colegiados

- Refere-se a participação de 
pais e comunidade no 
planejamento, na 
administração e nas  
avaliações internas e 
externas da escola . Aqui é 
importante  analisar o nível 
de participação 

Refere-se a medidas 
essencialmente 
pedagógicas, estabelecer 
novos métodos e projetos 
, produzir ou utilizar 
materiais didáticos, 
implantar medidas de 
para reduzir evasão e 
retenção. 

-Descrição do vínculo que se pretende construir,
estabelecendo metas para o fortalecimento do
Conselho Escolar e a presença nas reuniões de pais.

MARCO OPERATIVO
DIRETRIZES ADMINISTRATIVA – Refere-se à organização da escola como um todo.


