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Resumo:
O objetivo deste resumo é relatar o trabalho de formação continuada e o
acompanhamento pedagógico que vem sendo realizado nas escolas de
assentamento do município de Londrina-PR, após o mesmo aderir ao
Programa Escola da Terra, no inicío de 2017. As Escolas Municipais do
Campo Trabalho e Saber e Egídio Domingos Brunetto, do Assentamento Eli
Vive I e II estão sob responsabilidade do muncípio de Londrina desde 2016,
quando o poder público municipal assumiu o compromisso em assegurar as
condições mínimas para o bom funcionamento dessas unidades escolares,
incluindo provimento de professores, formação continuada e demais melhorias
de infra-estrutura física. No início deste ano, o município aderiu ao Programa
Escola da Terra, do Governo Federal em parceria com a Universidade Federal
Fronteira Sul (UFFS), com a Universidade Estadual do Centro Oeste
(UNICENTRO) e o setor de educação do MST/PR e, vem participando das
formações ao longo do ano com a presença da equipe gestora das duas
escolas do campo e a tutora responsável pelo programa no município. Além do
acompanhamento permanente das práticas pedagógicas entre a tutora e a
equipe gestora das escolas, o município promoveu a “I semana de formação
para os professores das escolas do campo” com o objetivo de que todos os
participantes compreendessem as especificidades e necessidades das escolas
do/no campo. A formação, com carga horária de 40 horas, ocorreu de 17 a 21
de julho e teve como público alvo diretores, coordenadores pedagógicos,
professores efetivos e contratados do teste seletivo do campo, além de
representantes da equipe pedagógica da secretaria municipal de educação.
Nesta formação foram realizadas cinco palestras com representantes
convidados do setor de Educação do MST e da equipe pedagógica do nosso
município, além de uma aula de campo entre os dois assentamentos Eli Vive I
e II. O programa Escola da Terra no município de Londrina está contribuindo de
forma efetiva para ampliação dos conhecimentos e fundamentos teóricos e
práticos da educação do/no campo.
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