
          
 

      

     VI  INFORMATIVO LECAMPO 
  (QUARENTENA CORONAVÍRUS) 

29 de junho de 2020. 

 

  INFORMAÇÕES SOBRE 
A VIDA ACADÊMICA 

 
O CALENDÁRIO 

ACADÊMICO 
Ainda se mantém suspenso por tempo 

indeterminado. 

 

 

CIÊNCIA: INFORMAÇÕES 
SOBRE O COVID-19 

 

PESQUISA:  Educação e Escolas do Campo em 
Tempos de Pandemia de Covid-19 
A pesquisa tem por objetivo analisar as condições objetivas da Educação e 

das Escolas nas Comunidades do campo, das águas e das florestas e suas 

consequências em tempos de pandemia de 

COVID-19. A metodologia envolve a articulação de pesquisa bibliográfica e 
de campo, a qual será realizada com estudantes e egressos de Licenciaturas 

em Educação do Campo, Pedagogia Indígena, Pedagogia para Educadores 

do Campo e Pedagogia da Terra dos Estados do PR, SC, RS e BA, com 

possibilidade de expandir-se para outros estados. A pesquisa de campo se 
realizará em dois momentos: a) aplicação de um questionário on-line 

acompanhados de ligações telefônicas, e b) entrevistas pós período 

de isolamento social. Como resultados da investigação pretende-se produzir 

um conjunto de informações que contribuam para a análise sobre o impacto 

da pandemia de COVID-19 na Educação do Campo. 

 

Cientistas da UFPR disponibilizam tutoriais para 
prefeituras criarem mapas de Covid-19 por setores 

censitários 
       Coordenador pelo Professor Ricardo Monteiro, o Observatório do 

Litoral Paranaense apresenta como Municípios podem criar seus mapas 
para acompanhar o avanço do COVID-19. Construíram um canal no 

Youtube para ensinar sobre a elaboração dos mapas. Maiores 
informações, na reportagem disponibilizada no link: 

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/pesquisadores-da-ufpr-
disponibilizam-tutoriais-para-prefeituras-criarem-mapas-de-covid-19-

por-setores-censitarios/ 

 

Tecnologias da UFPR Litoral para testes imunológicos 

de baixo custo de Covid-19 estão abertas a parcerias 
Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná-Setor Litoral 

desenvolveram um teste rápido e barato para testagem do COVID-19, os 
testes podem custar entre R$ 5,00 e R$ 10,00. Com essa tecnologia a UFPR 

espera criar parcerias com empresas a fim de colocar no mercado kits de 
diagnóstico para uso laboratorial capazes de constatar o coronavírus por 

meio de uma gota de sangue. Uma das inovações propõe metodologia 
nova para um diagnóstico rápido, em 15 minutos, cujo kit teria custo de 

produção estimado em R$ 10. A outra é uma adaptação para um teste 
imunológico tradicional, o Elisa (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), 

que sairia ainda mais barato, cerca de R$ 5. Para mais informações 
consulte o site: https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/tecnologia-

para-kit-de-diagnostico-de-covid-19-a-r-10-desenvolvida-na-ufpr-litoral-
esta-aberta-a-oferta-de-empresas/ 

 

 

LUGAR DE 
CRIANÇA É ... ? 

 
 

O que pensam as 
crianças e as famílias 

sobre as aulas remotas  
(Notas preliminares de 

Pesquisa) 
 

Pintura de Gildásio Jardim 

 
Os professores do Setor Litoral da UFPR Luís Eduardo 
Thomassim e Marisete Teresinha Hoffmann-Horochovski 
divulgam nota com os resultados parciais da pesquisa 
Lugar de criança é…? O trabalho foi iniciado em maio de 
2020, como o objetivo de refletir sobre a estratégia de 
aulas remotas durante a pandemia de Covid-19, medidas 
adotas nas redes de ensino. Disponível em:  
http://www.litoral.ufpr.br/portal/blog/noticia/lugar-de-
crianca-e-pesquisa-sobre-aulas-
remotas/?fbclid=IwAR1S7qC3YrVzdm_kG0Qq85z8tzYs1cd
uRWilljLkHtbzZHmdC0J1vgvf0cM 

 
Maiores informações sobre a pesquisa: 
https://lugardecriancaufprlitoral.blogspot.com/2020/06/
nota-de-pesquisa-aulas-remotas-jun2020.html 
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FILMES, DOCUMENTÁRIOS, POESIA, PINTURAS 
 

 
 

BACURAU 
 
Direção de Kleber Mendonça 
Filho e Juliano Dornelles 
(2019) 
Os moradores de um pequeno 
povoado do sertão brasileiro, 
chamado Bacurau, descobrem 
que a comunidade não consta 
mais em qualquer mapa. Aos 
poucos, percebem algo 

estranho na região: enquanto drones passeiam pelos 
céus, estrangeiros chegam à cidade. Quando carros se 
tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, 
Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros 
habitantes chegam à conclusão de que estão sendo 
atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente 
um meio de defesa. 

Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1JQUU8zNaY9W5nMFv

KSzY7Q-hLOMwiJhv/view?fbclid=IwAR3BRGNR6-
jQhgbmQ6kWNOYjpddvI0JieYOfv4YJGcOqJEB05IXAns22

wYM 

 
 
 

 
 

O DIA QUE DUROU 
21 ANOS 

 
Direção de Camilo 
Tavares. (2013) 
Documentos secretos e 
gravações originais da 
época mostram a 
influência do governo 
dos Estados Unidos no 

Golpe de Estado no Brasil em 1964. O filme destaca a 
participação da CIA e da própria Casa Branca na ação 
militar que deu início a ditadura. 
 

Documentário disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=4ajnWz4d1P4 

POESIA: 
OS OMBROS SUPORTAM O MUNDO 

Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus. 
Tempo de absoluta depuração. 

Tempo em que não se diz mais: meu amor. 
Porque o amor resultou inútil. 

E os olhos não choram. 
E as mãos tecem apenas o rude trabalho. 

E o coração está seco. 
Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. 

Ficaste sozinho, a luz apagou-se, 
mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. 

És todo certeza, já não sabes sofrer. 
E nada esperas de teus amigos. 

Pouco importa venha a velhice, que é a velhice? 
Teus ombros suportam o mundo 

e ele não pesa mais que a mão de uma criança. 
As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios 

provam apenas que a vida prossegue 
e nem todos se libertaram ainda. 

Alguns, achando bárbaro o espetáculo 
prefeririam (os delicados) morrer. 

Chegou um tempo em que não adianta morrer. 
Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. 

A vida apenas, sem mistificação. 
 

Carlos Drummond de Andrade (31 de outubro de 1902 — 17 de 
agosto de 1987) é um dos maiores autores da literatura brasileira, 

sendo considerado o maior poeta nacional do século XX. 

 

ARTE CAMPONESA 

 
Gildásio Jardim (2012) 
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SUGESTÕES DE SITES, ENTREVISTAS, ARTIGOS, 
APLICATIVOS 

 
 

 
Semente por 

semente, mulheres 
do Xingu estão 

reflorestando o que 
o branco desmatou 

 
 
 
 

 
 “Todas as manhãs, mulheres das aldeias Moygu e Arayó, 
no Médio Xingu, saem de casa munidas de cestos, sacolas 
e facões. Carregando também água e beiju, reúnem as 
crianças e começam a caminhar para dentro da floresta 
para mais um dia de coleta de sementes locais. Debaixo 
das árvores, seus dedos rastreiam a terra, varrendo as 
folhas caídas para revelar sementes de murici-da-mata, 
jatobá, leiteiro, carvoeiro, cafezinho-do-pasto, 
mamoninha, lobeira e de outras espécies locais”. 
Reportagem completa disponível em: 
https://brasil.mongabay.com/2020/06/semente-por-
semente-mulheres-do-xingu-estao-reflorestando-o-que-
o-branco-
desmatou/?fbclid=IwAR1WGsx_wKK3t18vR3_OkksIO5f
POYOgN9ywnM0aUFGtl_KXvEVCV3c4R5w  

 
 

 
100 milhões de 

árvores: Conheça o 
plano nacional de 

plantio do MST 
 
 

O Plano tem como objetivo realizar a recuperação de 
áreas degradadas por meio da implementação de 
agroflorestas e quintais produtivos, num período de 10 
anos. Reportagem completa disponível em: 
https://mst.org.br/2020/02/07/100-milhoes-de-
arvores-conheca-o-plano-nacional-de-plantio-do-mst/  

 
 
 

 

 

 

 

TV FONEC  

(Fórum Nacional de Educação do 

Campo) 

 
Acompanhe os debates promovidos pela TV 

FONEC. 

Para Acessar, click no link: 

 

https://www.youtube.com/channel/UC79sfOVEgXu

aeeaG2vWU5tw/featured 
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SUGESTÕES DE SITES, 
ENTREVISTAS, 

ARTIGOS, 
APLICATIVOS 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

FORMATIVAS 

 
Jornada Universitária pela Reforma 

Agrária 
Diferentes Universidades em nível nacional estão 
realizando debates, através de plataformas digitais a 
respeito de temas que envolvem: a Questão Agrária, 
Povos do campo, das águas e das florestas; A Educação 
do Campo; e os Desafios deste tempo histórico.  Debates 
estes que fazem parte da Jornada Universitária pela 
Reforma Agrária, que pela pandemia de COVID-19 tem se 
estendido até o mês de julho.  

Neste próximo deia 30 de junho, ocorrerá um debate 
sobre a Reforma Agrária no século XXI, parte da Jornada 

no Estado de Santa Catarina.   
 

 
 

ATENÇÃO 
 

É importante que nesse momento de isolamento social 
devido a Pandemia da COVID-19, cada estudante possa ir 
realizando algumas das ATIVIDADES FORMATIVAS 
COMPLEMENTARES propostas para esse período 
emergencial. A Comissão Permanente de Atividades 
Formativas sugeriu diversas possibilidades que foram 
encaminhadas via email e zap das turmas. Algumas das 
propostas requerem o uso de internet, outras não. São 
filmes, cursos on-line, produção de materiais pedagógicos, 
entre outras sugestões. Caso haja alguma dúvida a respeito, 
favor entrar em contato com os professores e professoras 
que compõe a comissão: Andrea Batista, Adalberto Penha, 
Maria Isabel Farias, Neusa T. 
 
Seguem abaixo sugestão de Atividade Formativa 
Complementar para o período emergencial: 
 

PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EM EDUCAÇÃO 

DO CAMPO E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Sob orientação dos educadores da LECAMPO, você pode 
construir a partir da realidade concreta em que vives, uma 
proposta de material didático, seja na discussão da 
Educação do Campo, seja na área de conhecimento 
Ciências da Natureza. Em Ciências da Natureza: poderia 
produzir cadernos, cartilhas, jogos, dinâmicas, 
experiencias, etc, acerca de temas na área de Ciências da 
Natureza no Ensino Médio e Ciências no Ensino 
Fundamental. Educação do Campo: poderia produzir, 
cadernos, cartilhas, músicas, peças de teatro, desenhos e 
pinturas, atividades pedagógicas que envolvesse o debate 
da educação do campo, dos conflitos agrários, dos conflitos 
vivenciados pelos povos das águas, campo e florestas, das 
lutas de organizações e movimentos sociais, temas esses 
que poderiam ser trabalhados tanto com as comunidades 
locais, como com estudantes, merendeiras, e professores 
das escolas. 

Procure a Comissão de Professores das Atividades 
Formativas Complementares! 

 
EDUCAÇÃO DO CAMPO, DIREITO NOSSO, DEVER DO ESTADO,  

COMPROMISSO DA COMUNIDADE!!! 

 


