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1-Objetivos Específicos do Subprojeto. 
Promover e organizar uma comunidade de aprendizagem envolvendo residentes, 
preceptores e orientador para apropriar-se dos fundamentos teóricos da área, de modo 
a desenvolver e fomentar processos educacionais em Ciências da Natureza e 
Matemática na perspectiva das demandas contemporâneas; identificar as condições do 
ensino e aprendizagem de Ciências biológicas e matemática nas escolas-campo da 
residência; realizar intervenções didáticas com temas transversais e de conteúdos 
específicos das respectivas áreas; experimentar metodologias de ensino e 
aprendizagem que se aplicam ao ensino da área de ciências da natureza e matemática; 
promover Letramento Científico e Matemático por meio das intervenções pedagógicas 
e regências nas turmas em que os residentes ministrarão as atividades; refletir e 
desenvolver saberes docentes relacionados ao ensino da área; desenvolver atividades 
pautadas na BNCC de ciências da natureza e da matemática. 
 
2- Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para 
articulação. 
O subprojeto interdisciplinar Biologia/Matemática será desenvolvido em escolas-campo 
localizadas no entorno do UNASP campus SP, localizado na região do Campo Limpo do 
munícipio de São Paulo. A região ocupa uma área de 36,7 km2, é formada pelos distritos 
de Campo Limpo, Capão Redondo e Vila Andrade. Possui uma população aproximada de 
650.000 habitantes e uma taxa de urbanização de 100% e densidade demográfica 
média de 17.486,65 hab./km2. Trata-se de uma região de usos urbanos de baixo e médio 
padrão, com população predominante de baixa renda e uso e ocupação da terra 
diversificada (ex. moradias precárias, loteamentos irregulares e aglomerados urbanos). 
Possui boa estrutura de transporte, inclusive com a implantação da linha nº 5 do Metrô, 
além de um corredor de ônibus entre Santo Amaro e o terminal Capelinha. Dispõe de 
estrutura comercial com setores de saúde, empresas, bancos, indústrias, escolas em 
grande número, áreas residenciais e de lazer.   
As possíveis escolas-campo para esse subprojeto pertencem a Diretoria de Ensino da 
Sul 2 da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo que possui noventa e duas sob 
sua jurisdição. Os resultados obtidos no IDEB no município são 4,4 e 3,6 para os anos 
finais do ensino fundamental e para o ensino médio, respectivamente.  
 
3- Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o 
desenvolvimento da autonomia do licenciando.. 
O subprojeto parte do pressuposto da relevância da formação inicial docente no 
processo de constituição do ser professor, uma vez que consideramos que esse é o 
primeiro momento de desenvolvimento da identidade profissional. Diante disso, 
entendemos que o subprojeto precisa garantir condições para que os futuros 
professores desenvolvam habilidades, saberes, linguagens, conhecimentos, atitudes e 



 
 

 

valores para o exercício profissional docente. Assim, o futuro professor poderá 
desenvolver o status de profissional autônomo para conceber, elaborar e concretizar 
currículos, programa e ações pedagógicas. 
Nesse contexto as atividades da Residência Pedagógica podem possibilitar os processos 
formativos ao privilegiar ação-reflexão-ação em contextos práticos, dos quais 
emergirão as relações entre os aspectos da teoria e prática do ensino de 
ciências/biologia e matemática. Essas atividades serão de diagnóstico das condições de 
ensino/aprendizagem, leitura de referenciais teóricos, análise documental, elaboração 
de planos de aulas, elaboração de materiais didáticos, desenvolvimento de sequencias 
didáticas em contextos de salas de aulas.  
Acreditamos que organizar todas as atividades da residência pedagógica pautada na 
ação-reflexão-ação, promova o processo de desenvolvimento de um perfil docente 
autônomo nos licenciandos das áreas desse subprojeto interdisciplinar. 
 
4- Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização 
das atividades. 
Serão desenvolvidas oficinas que terão como objetivo formar uma comunidade de 
aprendizagem, utilizando os referenciais teóricos fundamentais e os documentos 
oficiais de ensino de ciências/biologia e matemática sobre:  letramento científico e 
matemático, ensino por investigação, resolução de problemas, modelagem matemática 
e metodologias de aprendizagem aplicadas ao ensino das áreas. As oficinas serão 
desenvolvidas juntamente com os residentes e preceptores, utilizando as publicações 
de pesquisas em ensino em âmbito nacional e internacional. Os estudos serão feitos ao 
longo de todo o período do programa de residência. Além da reflexão teórica, os 
residentes farão o planejamento de todas as atividades que serão aplicadas nas salas 
de aula com participação do preceptor e do professor orientador nos momentos de 
capacitação, planejamento e avalição. 
No ambiente da escola, os residentes produzirão um diagnóstico inicial sobre a 
infraestrutura, laboratórios, bibliotecas, recursos didáticos, gestão pedagógica, perfil do 
alunado e principalmente das condições do ensino de biologia no ensino médio e de 
ciências no ensino fundamental. Por meio do diagnóstico, respeitando e incorporando 
as experiências pedagógicas dos professores regentes e preceptores das unidades 
escolares de educação básica, serão detectadas as demandas necessárias para 
elaboração das atividades dos residentes juntamente com os seus respectivos 
professores preceptores e orientador. 
 
5-Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do 
subprojeto. 
Nas primeiras oficinas de capacitação com a comunidade de aprendizagem do 
subprojeto serão estudados e analisados os documentos oficiais que regem a educação 
básica brasileira como as DCN da educação básica (2013) e a BNCC (2018). Ademais o 
Currículo Paulista (2019), da rede estadual do Estado de São Paulo e o Currículo da Cidade 
(2019) do Município de São Paulo, serão objetos de estudos e análises. 
Serão discutidos, ao longo das oficinas de capacitação, os pressupostos teóricos que 
fundamentam a BNCC de Ciências da Natureza e da Matemática que são 
respectivamente o letramento científico e matemático. Também serão utilizados 
materiais didáticos (Revista Nova Escola, https://curriculo.sme.prefeitura.sp.gov.br/, e 



 
 

 

outros)  já desenvolvidos e organizados à luz dos referenciais para as atividades de 
práticas de ensino e elaboração dos planos de aulas que serão objetos de regência nas 
escolas-campo. 
Nas redes estadual e municipal de ensino do município, atualmente, ocorre o processo 
de implantação da BNCC. Por meio dos professores preceptores, os residentes terão a 
oportunidade de acompanharem e participarem da implantação por meio dos fóruns de 
discussão que ocorrem nos momentos de capacitação docente, como na Hora de 
Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) e principalmente pelo contato e uso dos materiais 
didáticos. 
As oficinas serão organizadas atendendo as práticas de ensino para o desenvolvimento 
das habilidades a serem desenvolvidas em cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, 
Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística, como proposto pela BNCC 
juntamente com os residentes e preceptores do curso da matemática. Para o ensino de 
Ciências da Natureza serão organizadas oficinas para a prática de ensino que fomentem 
o desenvolvimento das habilidades e os objetos de conhecimento em três unidades 
temáticas Matéria e energia, Vida e evolução e Terra e universo. 
 
6-Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na 
escola. 
O planejamento envolve os processos de organização da equipe, tendo em vista a 
operacionalização dos objetivos preconizados pelo programa Residência Pedagógica no 
âmbito dos Cursos de Ciências Biológicas e Matemática. Destaca-se, nesse sentido, a 
necessidade de capacitar toda a equipe, tendo em vista a compreensão da proposta, 
bem como entender o universo escolar para desenvolvimento das ações. Envolvem, 
dessa forma, a equipe: alunos, residentes, preceptores e orientador, baseando-se na 
necessidade de compreender a proposta e definir as posturas dos sujeitos a partir das 
demandas que serão levantadas no decorrer da realização das ações. 
A inserção e ambientação dos licenciandos na escola envolverá: 
I – Preparação dos licenciandos para atuar como residente na escola. 
II – Preparação dos preceptores para a recepção do grupo de licenciandos. 
III – Atividades de formação para acontecerem na IES e nas escolas de forma a estreitar 
a aproximação entre esses dois lócus de formação docente. 
Para orientar a formação dos licenciandos e preceptores, além das orientações 
específicas dos objetivos do programa, tomaremos como ponto de partida a leitura e 
discussão do artigo: SARTI, F.M.; ARAÚJO, S.R.P.M. Acolhimento no estágio 
supervisionado: entre modelos e possibilidades para a formação docente. Educação, 
Porto Alegre, V.39, nº 2, p. 175-184, maio-ago 2016. 
 
7-Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos 
licenciandos. 
Por meio do ambiente virtual de aprendizagem (Moodle), os residentes farão os 
registros do diário de campo, elaborarão o portfólio de cada um dos módulos do 
programa que serão acompanhados e avaliados pelo orientador do subprojeto. Os 
preceptores elaborarão os relatórios mensais de participação dos residentes e 
encaminharão para o orientador do subprojeto. 



 
 

 

Teremos um encontro quinzenal na disciplina de Prática e Orientação de Estágio, nele 
alunos da residência pedagógica e não residentes participarão de uma roda de conversa 
para compartilhamento de experiências conduzida pelo orientador de área. 
Mensalmente teremos um encontro na IES ou Escola para atividades formativas com 
toda a comunidade de aprendizagem. Os primeiros 30 minutos serão de 
acompanhamento, planejamento e discussão das atividades da residência pedagógica. 
No final de cada módulo da residência, haverá um momento autorreflexão sobre o 
desenvolvimento dos seus saberes docentes desenvolvidos, durante o seu percurso 
formativo ao longo da participação nas atividades do subprojeto. Essa autorreflexão 
deverá ser entregue no final de cada módulo, por meio um texto relatando suas 
experiências, impressões e apropriação teórica e metodológica sobre o ensino de 
ciências/biologia e matemática em relação às atividades desenvolvidas no programa 
por meio da metodologia de trabalho pautada na ação-reflexão-ação da práxis 
educacional. 
 
8-Resultados esperados para o subprojeto. 
Organização da comunidade de aprendizagem para a discussão de temas relevantes 
para a área de ensino de ciências da natureza e matemática.  
Apropriação dos pressupostos teóricos que fundamentam o ensino de ciências da 
natureza e matemática pela comunidade do subprojeto em especial os professores em 
formação inicial, residentes do programa. 
Participação no processo de implementação da BNCC nas escolas-campo pelos 
residentes. 
Desenvolvimento da autonomia dos residentes para pensar, executar e avaliar o 
currículo, bem como as práticas e ações pedagógicas. 
Promover o ensino de ciências da natureza e matemática com foco nos pressupostas 
da alfabetização científica e matemática. 
Elaborar e desenvolver em contextos de sala de aula, atividades didáticas pautadas em 
ações investigativas e de resolução de problemas. 
Reconhecer o programa Residência Pedagógica como um espaço de desenvolvimento 
de habilidades profissionais e de produção de pesquisa educacional. 
 
9-Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia 
proposta. 0 / 5000 
Não se aplica ao subprojeto 
 
10-No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a 
articulação e integração entre as áreas. 0 / 5000 
Esse projeto interdisciplinar se articula nos pressupostos básicos de Letramento 
Científico e Matemático que estão explícitos na BNCC. De acordo com o documento, a 
área de Ciências da Natureza tem o compromisso com o desenvolvimento do 
Letramento Científico que envolve a capacidade de compreender o mundo (natural, 
social e tecnológico), como também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e 
processuais das ciências. Diversos autores tem defendido que as atividades 
investigativas promotoras de Letramento Científico são aquelas que possuem a 
finalidade de proporcionar a geração de problemas e/ou questões que incentivem os 
alunos a exporem suas concepções; propor hipóteses e/ou previsões; engajar na coleta 



 
 

 

e análise de dados e na interpretação destes à luz de ideias científicas; estimular a 
elaborar conclusões; e oportunizar momentos de comunicação e reflexão sobre os 
processos realizados. Além disso, é desejável que os estudantes sejam capazes de 
propor intervenções orientadas pelos resultados obtidos buscando a melhoria das 
condições de vida individual, coletiva e do meio ambiente onde estão inseridos. 
O Letramento Matemático proposto na BNCC é definido como “as competências e 
habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de 
modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de 
problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos 
e ferramentas matemáticas. (BRASIL, 2017, p.264). Diante disso é possível verificar a 
possibilidade de articulação entre as duas áreas do conhecimento pensando em ações 
interdisciplinares que visem a formação inicial de professores das duas áreas do 
conhecimento. 
Na organização do primeiro modulo do subprojeto, as oficinas de capacitação trarão os 
estudos e as análises de intersecção entre as duas áreas disciplinares. Além dos 
momentos de estudos específicos e ações didáticas de cada uma das áreas específicas. 
Nesse primeiro módulo, os residentes farão o diagnóstico das condições de ensino e 
aprendizagem, em especial, compreender a realidade e contexto de ações 
interdisciplinares nas escolas-campo na área de Ciências da Natureza e Matemática. 
No segundo módulo, os residentes de áreas distintas serão estimulados a elaborarem 
e desenvolverem, no contexto de sala de aula, projetos interdisciplinares que 
contemplem objetos de aprendizagem de Ciências da Natureza e Matemática e que 
possam ser incorporados no contexto de questões sociocientíficas, que podem ser a 
poluição, os organismos geneticamente modificados, clonagem, uso de produtos 
químicos, experimentação com animais, efeitos das telecomunicações, radiações, 
qualidade de vida, dentre outros, com o propósito de envolver os aspectos relacionados 
à Ciências, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), trabalhando com tomada de dados, 
elaboração de planilhas, gráficos, cálculo de frequência, etc. Outra possibilidade é de 
utilizar o espaço escolar para a elaboração e execução de projetos, como o 
desenvolvimento de hortas e jardins na escola, em que os alunos poderão fazer o 
estudo de espécies que serão utilizadas, calcular área que será utilizada e o volume de 
materiais necessários. Essas são algumas possibilidades que poderão surgir ao 
começarem a discussão e estudos do desenvolvimento dos projetos interdisciplinares 
entre Ciências da Natureza e Matemática. 
No terceiro módulo, além das atividades próprias da residência pedagógica, como 
participação e regência, os residentes serão convidados a refletir sobre os projetos 
interdisciplinares executados nas unidades escolares com o objetivo de elaborar 
manuscritos que possam ser compartilhados com a comunidade, voltadas para 
compreender os aspectos do ensino e aprendizagem de Ciências da Natureza e 
Matemática. 
 


