
 

 

 

                                                                

 
 

PEADS, SECRETARIA

ESCOLA JOSÉ RUFINO:

PANDEMIA

RESUMO 

O presente resumo objetiva relatar parte das atividades desenvolvidas pela Secretaria 
Municipal de Educação de Vicência quanto à rede de ensino, especificamente, na Escola 
José Rufino no distrito de Borracha. 
coronavírus (SARS-CoV-2) responsável por provocar doenças respiratórias e de fácil 
contaminação entre as pessoas, precisaram desenvolver estratégias para continuar 
promovendo atividades educacionais e garantir o direito fundamental de acesso à educação.
Nessa perspectiva, na referida escola a equipe de professores/as está desenvolvendo um 
projeto de pesquisa científica a partir dos Princípios e Fundamentos da Proposta 
Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável (PEADS) 
Tecnologia Alternativa (Serta), ONG fundada em agosto de 1989 por um grupo de técnicos e 
produtores rurais. O objetivo da proposta é desenvolver consciência sobre a 
sustentabilidade e auxiliar as atividades pe
Escola José Rufino, caracterizada como escola (rur)bana recebe estudantes oriundos de 
comunidades rurais e adota a PEADS para trabalhos desenvolvidos no campo. 
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O presente resumo objetiva relatar parte das atividades desenvolvidas pela Secretaria 
Municipal de Educação de Vicência quanto à rede de ensino, especificamente, na Escola 
José Rufino no distrito de Borracha. Os sistemas de ensino, devido ao surto do novo 

2) responsável por provocar doenças respiratórias e de fácil 
contaminação entre as pessoas, precisaram desenvolver estratégias para continuar 
promovendo atividades educacionais e garantir o direito fundamental de acesso à educação.
Nessa perspectiva, na referida escola a equipe de professores/as está desenvolvendo um 
projeto de pesquisa científica a partir dos Princípios e Fundamentos da Proposta 
Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável (PEADS) criada pelo Serviço de 

ologia Alternativa (Serta), ONG fundada em agosto de 1989 por um grupo de técnicos e 
produtores rurais. O objetivo da proposta é desenvolver consciência sobre a 
sustentabilidade e auxiliar as atividades pedagógicas em escolas do campo. Sendo assim, a 

a José Rufino, caracterizada como escola (rur)bana recebe estudantes oriundos de 
comunidades rurais e adota a PEADS para trabalhos desenvolvidos no campo. 
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O presente resumo objetiva relatar parte das atividades desenvolvidas pela Secretaria 
Municipal de Educação de Vicência quanto à rede de ensino, especificamente, na Escola 

Os sistemas de ensino, devido ao surto do novo 
2) responsável por provocar doenças respiratórias e de fácil 

contaminação entre as pessoas, precisaram desenvolver estratégias para continuar 
promovendo atividades educacionais e garantir o direito fundamental de acesso à educação. 
Nessa perspectiva, na referida escola a equipe de professores/as está desenvolvendo um 
projeto de pesquisa científica a partir dos Princípios e Fundamentos da Proposta 

criada pelo Serviço de 
ologia Alternativa (Serta), ONG fundada em agosto de 1989 por um grupo de técnicos e 

produtores rurais. O objetivo da proposta é desenvolver consciência sobre a 
dagógicas em escolas do campo. Sendo assim, a 

a José Rufino, caracterizada como escola (rur)bana recebe estudantes oriundos de 
comunidades rurais e adota a PEADS para trabalhos desenvolvidos no campo. Durante a 
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pandemia, estamos desenvolvendo um estudo, a partir do eixo cultural, para investigarmos 
as principais manifestações tradicionais do distrito. Para o desenvolvimento do trabalho 
realizamos reuniões virtuais, grupos de WhatsApp e acompanhamento pedagógico a partir 
do envio de atividades. Recorremos aos estudos desenvolvidos por: Rojo (2007), Goody e 
Watt (1963), Saviane (1999) e Freire (1996). Nosso estudo encontra-se em desenvolvimento 
e portanto não apresentaremos resultados. 
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