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para essa p

setores da sociedade e do 

Te

Caldart, o professor Miguel 

governador de Minas Gerais que 

dizia para os povos do campo, 

bastam poucas letras e alguns 

respeite os tempos, as 

e as subjetividades dos povos 

deve estar articulada com um 

projeto de campo que 

recompondo os recursos da 

natureza, construindo 

baseado na solidariedade, 

recusando todas as formas de 

e 

projeto de campo, o 

monocultura transformando 

vida em mercadoria. Para 

este outro projeto o campo 

de obra barata para produzir 

mercadorias.

Quando se fecha uma escola 

do campo, se fecha mais do 

fechamento de uma comunidade.

Observando o censo 

te

familiar, o aumento da pobreza 

associados ao fechamento das 

escolas do campo.

Por isso nosso convite, venha 

conosco defender as escolas do 
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Alegrete iniciou o ano letivo 

rurais. Naquele momento as 

comunidades rurais se 

organizaram e mobilizaram 

civil para tentar evitar o 

fechamento. Foram dias de 

continuaram funcionando. 

Durante a no letivo de 

municipal mexeu nas equipes 

gestoras substituindo os 

servidores indicados pelas 

comunidades escolares em 

processo seletivo por 

pessoas que trabalham para 

o fechamento das escolas. 

quadro de professores e 

servidores das escolas do 

campo com objetivo de 

fortalecer a ideia da 

necessidade de fechar as 

escolas. 

anuncia o desejo do 

fechamento das escolas e 

novamente as 

comunidades se 

organizam e se articulam 

passando por cima das 

Secretaria Municipal de 

das atividades de uma 

das escolas. 

Algumas crian

para poder estudar, pois a 

45 km distantes da escola 

fechada. Em um 

um adulto que se 

responsabilize pelos 

cuidados dentro do 

que carrega 

adolescente de 16 anos. 

A comunidade ainda 

organizou, com alguns 

Vereadores. No dia 26 de 

o direi

estarem em uma escola 

ensino de qualidade.  
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acesso aos conhecimentos produzidos 
pela sociedade. 

2

de qualidade. 

3 A escola do campo valoriza a 

vida pelos trabalhadores do campo e 
desenvolve o ensino. Partindo dessa 
realidade tem como refer ncia valores 
como cuidado com a terra e com a vida. 

4 A escola do campo, estando 
 

agricultores familiares, d  

dos filhos(as) participando das 

festivas, propondo e difundindo o 
 

5  

em grandes dist ncias, com estradas 
ruins, submete os alunos 
risco. 

6 A escola do campo faz parte da 
comunidade camponesa, tornando-

 

7 A aprendizagem perpassa por 
um bom acompanhamento aos 
educandos(as), possibilitando 
trabalhar as dificuldades e as 
necessidades de aprendizagem de 
todos e cada um. 

8 Nas escolas da cidade, os 
estudantes do campo perdem a 

 de comunidade e 

inseridos numa cultura que 
considera o campo, um lugar de 
atraso, sendo desmotivados pela 

  

9 
aula/escolas, comprometem a 

de 

aprendizagem e negar o direito 
 

10 Por lei, mesmo as escolas 
do campo com poucos 

mediante outras formas de 

agrupamentos por idades, por 

inteiros a alternados.  
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