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Objetivos
Consolidar um espaço permanente de reflexão, debate, realização e divulgação de
resultados de pesquisas, e efetivação de ações que contemplem a Educação do Campo,
a Agroecologia e a Agricultura Familiar, com vistas a contribuir para o desenvolvimento
regional e humano e a melhoria da qualidade de vida do homem e da mulher do campo.
Objetivos específicos: Estes objetivos contemplam atividades de ensino, pesquisa e
extensão, bem como a articulação entre elas. São eles: - Realizar formação continuada
para educadores/as do campo, utilizando os princípios da metodologia de alternância e
da integração de saberes, nos Estados de Pernambuco e Alagoas; - Contribuir com a
elevação da escolaridade de jovens e adultos do campo, a partir da formação de
educadores/as que atuam em diversos municípios dos estados envolvidos; - Articular a
Educação Matemática e a Educação do Campo por meio da concepção e vivências de
metodologias que levem em conta a realidade da criança, do jovem e adultos do
camponeses;
- Oportunizar a inclusão digital à estudantes de graduação de
universidades e autarquias do interior pernambucano, como meio de inclusão social. Fortalecer a articulação entre as universidades, autarquias, movimentos sociais do
campo e demais instituições situadas ou que atuam no interior dos estados de
Pernambuco, Alagoas e Paraíba; - Identificar e caracterizar a organização das Escolas do
Campo do Sistema de Ensino do Município de Caruaru, com perspectiva de expansão da
pesquisa para outros municípios; - Estudar a atividade do educador que atua nas Escolas
do Campo, considerando a perspectiva da Integração de Saberes;- Oferecer cursos e
oficinas que discutam aspectos específicos das temáticas contempladas pelo Projeto;
- Promover Eventos que discutam a Educação do Campo, a Agroecologia e a Agricultura
Familiar, dentre outras temáticas correlatas, como aspectos essenciais para o
desenvolvimento humano e regional.
Resumo

A proposta tem como principal objetivo construir e consolidar um espaço permanente
de reflexão, debate, realização e divulgação de resultados de pesquisas, e
desenvolvimento de ações que contemplam a Educação do Campo, a Agroecologia e a
Agricultura Familiar, visando o desenvolvimento humano e regional. Neste contexto,
busca integrar os saberes acadêmicos, populares, técnicos,
profissionais e da
experiência de cada sujeito educativo que participa das ações propostas. O projeto de
abrangência regional, conta com a cooperação e a participação efetiva das principais
instituições e organizações sociais do campo, ou que nele atuam, no Estado de
Pernambuco. Conta, também, com a parceria de instituições de Alagoas e da Paraíba. A
relevância e o reconhecimento desta parceria no cenário local, municipal, estadual,
regional e nacional, além do acúmulo de experiência da equipe proponente, que se
reflete nos resultados das ações de extensão e pesquisa já implementadas, conferem
legitimidade a proposta. Uma das suas principais características é a articulação entre
as atividades de ensino, pesquisa e extensão, contempladas no conjunto de ações que
serão desenvolvidas pelos/as professores/as, pesquisadores/as e estudantes de
graduação e pós-graduação das instituições de ensino superior parceiras. A Educação
do Campo é o eixo articulador do Projeto e dialoga com as demais temáticas do campo.
Neste contexto, ela será enfocada em suas diversas dimensões, a exemplo das
atividades de formação inicial e continuada que articulam a Educação do Campo com a
Educação Matemática e a Educação a distância, enquanto meios de inclusão social
dos/as jovens, mulheres e homens do Campo.

