
 

PÓLO DE REFERÊNCIA DE FORMAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 

CENTROS DIGITAIS PEDAGÓGICOS (CDP)

Iniciativa: FACED/UFBA

Apoio: SECAD/MEC/FNDE

Os  Centros  Digitais  Pedagógicos  -  CDP  são  instituídos  enquanto  espaços 

formativos para a educação do campo, que visam subsidiar a gestão de processos 

educativos com desenvolvimento de estratégias pedagógicas, com vistas à formação 

de sujeitos humanos autônomos e criativos, capazes de produzir soluções para questões 

inerentes  à  sua  realidade,  vinculadas  à  construção  de  um  projeto  de  histórico  de 

desenvolvimento social  do campo.

Os CPD estão sendo implantados nos seguintes municípios do estado da Bahia: Santa Luz, 
Monte Santos, São Felipe, Valente, Cruz das Almas, Amargosa, Muniz Ferreira, Santo Antônio de 
Jesus, Mutuípe, São Félix, São Domingos, Milagres, Cachoeira e Euclides da Cunha. 

Nesses municípios os professores matriculados no Curso de Licenciatura da Educação do 
Campo, residem, trabalham nas escolas e realizam suas pesquisas, suas práticas de ensino e 
estágios. Os prefeitos / secretários de educação desses municípios cedem a infra-estutura em escolas 
(sala, acesso à internet, segurança e manutenção dos equipamentos). Os professores em formação da 
LEC /FACED/UFBA serão mediadores e adotarão os CDP para gerenciamento da utilização 
pedagógica, via planejamento.

Objetivos dos CDP:

 Promover ensino e pesquisa de tecnologia social, contribuindo para um projeto de 

formação humana de  Educação do Campo;

 Promover o acesso qualificado dos professores do campo aos recursos da tecnologia 

da  comunicação e informação (TICs),  de  forma que possibilite  a  transferência  de 

tecnologias, a troca de conhecimentos, bem como a  formação de uma rede entre 
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universidades e sistema estadual /municipal de ensino da educação básica no 

campo; 

 Democratizar o acesso as tecnologias computacionais, formando professores do 

campo para o  seu uso responsável . 

 Desenvolver  ações  de  ensino, pesquisa  e  extensão,  que  integrem esforços  em 

redes sociais, sustentadas e fortalecidas por sistemas tecnológicos de ponta.

Kit de equipamentos que compõem os CDP: 

É cedido na condição de guarda de material tombado pela FACED/UFBA:

 1 Microcomputador

 1 Impressora multifuncional colorida (copiadora , digitalizadora e fax) 

 1 Gravador de áudio digital (portátil) 

 1 Câmera fotográfica digital 

 1 Filmadora 

 1 Nobreak 

 1 Estabilizador 

Todos os equipamentos são BIVOLT e as Secretarias de Educação dos municípios 

precisam colocar ponto de acesso para rede sem fio.

São muitos os desafios pedagógicos dos professores da Licenciatura da Educação 

do Campo na implantação e implementação dos CDP nas escolas do campo. Dentre  

outros desafios, destacamos: 

 Organização de novas experiências pedagógicas em que as TICs possam ser 

utilizadas em processos cooperativos de aprendizagens, fortalecendo as relações: 

professor – aluno – comunidade;

 Que seja  valorizado  o  diálogo permanente  de  todos  envolvidos no  processo – 

professores, alunos e comunidade, a partir de planejamento participativo anual; 

 Que ocorra  a  incorporação  de  elementos  já  existentes  na  Web,  como  correio 

eletrônico e  grupos de  discussão para  fortalecimento  das  comunicações em 

rede;
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• Que  os  CPD tornem-se  pólos  de  referências  nos  municípios  para  promover  e 

integrar  esforços,  via  sistemas  tecnológicos,  contribuindo  para  um  projeto  de 

formação humana na  Educação do Campo.

 Que  os  CPD  tornem-se  espaços  de  criação  de  possibilidades   pedagógicas 

específicas para as atividades das  áreas de conhecimento da Licenciatura da 

Educação do Campo – FACED/UFBA, assim como para atender as  atividades 

voltadas para o Trabalho de Conclusão de Curso –TCC, as práticas de ensino, 

pesquisa e estágios dos licenciados.

 Que os CDP possam desenvolver ambiente web de aprendizagem (em software 

livre),  integrado  com  sistema  web  do  FBES,  que  vise  a  apropriação  das 

tecnologias  de  informação  e  comunicação  (TICs) e  conseqüente  produção 

coletiva  do  conhecimento  pelos  pesquisadores  professores  das   comunidades 

escolares do campo.

Salvador  / 2011
Coordenação do Pólo de Referência
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