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1. Objetivos específicos do subprojeto – UNASP EC- HT- SP 
 Proporcionar uma articulação mais efetiva entre o Ensino Superior e as escolas 

públicas de Educação Básica  (escolas-campo) sob olhar crítico e investigativo; 
 Promover a troca de conhecimentos e experiências entre os atores envolvidos: 

preceptores, residentes e docente orientador; 
 Proporcionar experiências aos licenciando para que possam integrar seus 

conhecimentos por meio da articulação entre a teoria e a prática favorecendo a 
qualidade da formação inicial; 

 Favorecer o trabalho colaborativo através das práticas propostas na Educação 
Infantil, e no 1ª e 2º ano do Ensino Fundamental I identificando e propondo 
soluções para situações problemáticas do cotidiano; 

 Contribuir com o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos alunos das 
escolas envolvidas por meio de ações planejadas pelos residentes, 
especialmente na área da alfabetização; 

 Incentivar os residentes a desenvolverem pesquisas que possam ser replicadas, 
socializadas e compartilhadas em eventos acadêmicos e científicos, como 
resultado de suas experiências de  imersão nas escolas-campo; 

 Induzir o aperfeiçoamento da formação docente para uma prática eficaz no 
processo de alfabetização e letramento no estágio curricular supervisionado 
através da imersão na escola de educação básica.  
 

2. Descrição do contexto social e educacional do município escolhido para 
articulação 

 
A cidade de Engenheiro Coelho (EC) ocupa 109,941 km22 (IBGE, 2018), com uma 

população de 20.773 (IBGE, 2019) habitantes (IBGE, 2019), sendo 173,36 (EMPLASA) 
moradores por quilômetro km2 quadrado (EMPLASA). Destes, sendo que 73,15 %% 
desses habitantes residem na área urbana. Sua taxa de crescimento populacional foi de 
2,30 % de 2016 para 2017 (G1/IBGE, 2017). Sua população abaixo de 15 anos é de 22,58% 
em relação à totalidade dos habitantes (IBGE, 2010). A densidade demográfica é de 
142,99 hab/km² (IBGE,2010). Ainda segundo o IBGE (2010) a escolarização entre de 
crianças de 6 a 14 anos é de 98,5 %%. 
Observa-se um perfil heterogêneo nas escolas municipais de Engenheiro Coelho. 
Algumas escolas oferecem o ensino de tempo integral e outras, parciais. De forma geral, 
os alunos têm um perfil vinculado a classe social média baixa e os pais não participam 
ativamente das atividades e do acompanhamento de seus filhos na escola, 
evidenciando uma necessidade nesse aspecto. 



 
 

 

A cidade de Hortolândia (HT) ocupa 64,416 km2, com uma população estimada em 
219.039 hab, sendo 3.094 moradores por km2. Mais de 85% residem na área urbana. 
Aspecto relevante no cenário de Hortolândia é seu complexo penitenciário. Instalado 
desde 1986, hoje conta com sete unidades: 03 centros de detenção provisória, 01 centro 
de progressão penitenciária e 03 penitenciárias. 
Apesar de estar inserida em uma próspera região industrial e comercial, apresenta um 
alto índice de homicídios e de vulnerabilidade juvenil à violência, de acordo com estudo 
realizado pelo Ministério da Justiça1. Essa dicotômica realidade socioeconômica se 
reflete nas escolas municipais. 
A rede municipal de ensino da cidade de Hortolândia é composta por 33 escolas de 
educação infantil atendendo cerca de 9.000 alunos; 23 escolas de ensino fundamental 
atendendo cerca de 15.500 alunos; 43 salas de suplência atendendo cerca de 1.800 
alunos e uma escola de educação especial atendendo 560 alunos. Já a rede estadual 
atende cerca de 26.500 alunos em 26 escolas. 
De acordo com divulgação do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), ao 
longo dos últimos anos, Hortolândia tem aumentado a proficiência média dos alunos na 
Prova Brasil. Contudo, nas escolas-campo do subprojeto anterior (realizado em 2019), os 
professores relataram a existência de um significativo número de alunos com 
dificuldades na aquisição de aprendizagens escolares. 

Localizado no extremo sul da cidade de São Paulo (SP), o bairro do Capão 
Redondo atende grande diversidade cultural, econômica e social. O bairro possui 
270.826 mil hab. Um terço vivendo em 237 comunidades, em situação de favelas (dados 
da Secretaria Municipal de Habitação e da subprefeitura) e ocupando 12% da área do 
bairro (SMHSP; IBGE 2016). O percentual de habitantes em comunidades é de 24,26% 
nas proximidades do UNASP e 11,12 % no município de São Paulo (IPEA 2011).  
A região convive com bolsões de prosperidade econômica em parte da área da Vila 
Andrade e uma extensa periferia com um perfil social heterogêneo marcado por bairros 
como Capão Redondo e Jardim Ângela. Registra-se uma taxa de analfabetismo de 
4,52%. No Jardim Ângela, 5,9%, e, em contraposição, no Bairro de Santa Cecília, 1,074%. 
 

3. Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o 
desenvolvimento da autonomia do licenciando 

 
UNASP EC- A formação inicial de professores, principalmente os aspectos relacionados 
com os saberes da prática, são fundamentais para que ocorram transformações num 
ciclo virtuoso de produção e reprodução do fazer docente. Nesse contexto, as práticas 
colaborativas propostas pela Residência Pedagógica ocupam um espaço privilegiado 
para a inovação e produção de conhecimentos, promovendo significativamente a 
autonomia intelectual e responsabilidade profissional.  
Linard (2000, p. 2) aponta que “[...] saber dar conta sozinho de situações complexas, mas 
também colaborar, orientar-se nos deveres e necessidades múltiplas, distinguir o 
essencial do acessório, não naufragar na profusão das informações, fazer as boas 
escolhas segundo boas estratégias, gerir corretamente seu tempo e sua agenda [...]”. 

 
1
 "Hortolândia tem índice de homicídios maior que média estadual, diz estudo". G1. Janeiro 

de 2015. <http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2015/01/hortolandia-tem-indice-de-
homicidios-maior-que-media-estadual-diz-estudo.html> 



 
 

 

Considerando esse objetivo como uma das intenções desse subprojeto, escolhemos a 
Metodologia da Problematização como proposta de percurso a ser percorrido pelos 
residentes ao longo de todas as etapas de desenvolvimento dele.  
O Plano de Atividades do Residente se efetivará a partir da observação da realidade, da 
identificação dos problemas, a busca por fundamentação através da revisão da 
literatura e consulta em bases cientificas de diversas naturezas para então promover 
uma intervenção através de uma ação pedagógica evidencia, em todas as suas etapas, 
a necessidade de autonomia do residente. Desde o momento em que o campo da 
pesquisa se constitui (ao fazer o levantamento das informações iniciais, passando pela 
formulação de um problema que desencadeia o emergir das hipóteses que norteiam o 
olhar para intervenção) é fundamental o desenvolvimento da autonomia. Pois, além da 
ação em si, possui um caráter flexível que permite interagir com o objeto, de acordo 
com suas perspectivas pessoais, exigindo a fundamentação e teorização que também 
partem da busca e iniciativa do residente. 
UNASP HT- O Plano de Atividades do Residente será resultado de uma ação conjunta 
entre docente orientadora, preceptoras e residentes. As bases para esta construção 
serão os dados provenientes do conhecimento da realidade da escola-campo e a BNCC. 
Já a articulação e preparação, necessária à construção e execução do Plano de 
Atividades do Residente, se dará em um grupo de estudo e pesquisa, denominado 
Grupo de Estudo e Pesquisa em Residência Pedagógica - UNASP-HT (GEPREP-HT). Este 
se constituirá em espaço de informação; formação do repertório conceitual e prático; 
diálogo entre os participantes; avaliação antes, durante e após o processo e organização 
para a socialização dos resultados.  

A metodologia utilizada para a construção e avaliação do Plano de Atividades 
será de cunho etnográfico. A perspectiva etnográfica compreende a escola como o 
objeto de conhecimento. A construção desse se dá através da interação do sujeito com 
o objeto. Por essa razão, primeiramente, haverá a necessidade de o residente ser 
capacitado para a Etnografia Escolar.2  

Desse modo, e em consonância com os objetivos desse subprojeto, acredita-se 
possibilitar aos envolvidos:  
I. Compreender que a pesquisa deve ser o princípio básico educativo na formação 

docente;  
II. Identificar situações problemáticas do cotidiano escolar que dificultam o processo 

ensino-aprendizagem;  
III. Diagnosticar, planejar, propor soluções e produzir materiais selecionando as 

atividades e textos que darão suporte ao Plano de Atividades do Residente com 
base nas problemáticas observadas e na BNCC. 

Permitirá que o licenciando planeje e execute atividades em níveis crescentes de 
complexidade em direção à sua autonomia; com vistas a formar-se como um 
profissional reflexivo, crítico e capaz de elaborar propostas significativas de ação. 
 
UNASP SP - As atividades propostas no subprojeto proporcionarão ao licenciado uma 
formação mais ampla e prática na área da alfabetização dos alunos nas séries iniciais 
do ensino fundamental, fortalecendo e aprimorando conceitos da alfabetização vistos 

 
2 Rockwell, Elsie. Reflexiones sobre el proceso etnográfico (1982-1985). Departamento de 

Investigaciones Educativas. Centro de Investigación y de Estudos Avanzados (IPN). México, 1987. 



 
 

 

na graduação, relacionando o saber teórico-prático. A observação da realidade a ser 
vivenciada pelo residente oportunizará a compreensão do funcionamento do trabalho 
escolar, identificando os problemas enfrentados por esta e a reflexão sobre as possíveis 
origens destes problemas. Trará ainda ao licenciado a oportunidade de refletir sobre sua 
prática pedagógica e possibilitará contato com a real situação da alfabetização nas 
escolas, oportunizando a este a prática e a possibilidade de contribuir para a utilização 
de novas estratégias com alunos que apresentem dificuldade no processo de 
alfabetização. A constante reflexão sobre a prática pedagógica e as discussões dela 
decorrentes, com o orientador do programa de residência, proporcionarão crescimento 
e autonomia nas decisões do licenciado. 

 
4. QUAIS ESTRATÉGIAS PARA A VALORIZAÇÃO DO TRABALHO COLETIVO PARA O PLANEJAMENTO E 

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS 
 
UNASP EC - Os gestores das unidades educacionais podem contribuir no sentido 

de disponibilizar espaços de diálogo entre os professores e os alunos licenciandos, no 
qual haja interação entre eles e sejam criadas condições para teoria e prática 
caminharem juntas. Nesse sentido, a formação ocorrerá num sistema de colaboração e 
no desenvolvimento de atividades de forma conjunta, na qual professores e 
licenciandos cooperam entre si para o desenvolvimento de todos os atores escolares. 

As escolas podem, através do projeto, atender as necessidades dos estudantes 
do Curso de Pedagogia no âmbito acadêmico e profissional. Assim como, podem ser 
beneficiadas ao receber auxílio para com os alunos que apresentam dificuldades na 
aprendizagem e nas diversas práticas do cotidiano escolar. 

Encontros semanais, estudos e discussão em grupos, reuniões com os  
professores preceptores e docente orientadora da IES, são algumas das estratégias que 
irão possibilitar um trabalho coletivo sistemático. Essas atividades serão organizadas e 
combinadas previamente com os sujeitos envolvidos no processo.  

Dessa forma, através da parceria escola de educação básica e ensino superior 
mostrar-se a na prática como o trabalho coletivo pode proporcionar melhorias e 
favorecer todos os sujeitos envolvidos no processo. Destacando que nesse processo a 
proposta de Residência Pedagógica favorece significativamente o trabalho colaborativo.  
 
UNASP HT- A primeira ação a ser adotada no Programa de Residência será a formação 
de um grupo de estudo e pesquisa em residência pedagógica, dirigido pela docente 
orientadora e formado pelos preceptores e alunos-residentes.  
O GEPREP-HT (Grupo de Estudo e Pesquisa em Residência Pedagógica) servirá de espaço 
para:  
a) a formação e estudo necessário à compreensão do Programa de Residência 
Pedagógica e para a construção e execução do Plano de Atividades do Residente;  
b) o compartilhamento dos registros etnográficos individuais;  
c) a elaboração do Plano de Atividades do Residente com base nas problemáticas 
observadas e na BNCC; 
d) o ritmo e equilíbrio entre ação-reflexão-ação do Plano de Atividades durante o 
período de imersão na escola;  
e) o diálogo entre os envolvidos no processo;  



 
 

 

f) a avaliação (analisar e avaliar se as estratégias empregadas foram adequadas para 
alcançar as metas propostas) 
g) a construção de relatórios e a organização para a socialização dos resultados.  
Antes, durante e após conclusão do projeto ocorrerão FÓRUNS DE DISCUSSÃO: FÓRUM 
DAS LICENCIATURAS. Encontros com a participação dos Preceptores; Residentes; 
Docente orientador e Coordenação institucional com objetivo de desenvolver: 
Atividades de socialização das experiências dos participantes dos programas. 
Temas relacionados à diversidade, à ética e a questões socioambientais. 
 
UNASP SP - O início do projeto compreenderá um conjunto de atividades preparatórias 
que instrumentalizarão os docentes e alunos para o desenvolvimento das atividades 
do programa, consistindo em: estudo da metodologia problematizadora, discussão em 
grupo sobre estratégias para a implementação da teoria nas atividades de 
alfabetização, análise dos problemas enfrentados pelo professor nas atividades de 
alfabetização descritos na literatura.  
Na fase de planejamento ocorrerão encontros semanais com os docentes e licenciandos 
nos quais será estudado o processo de alfabetização utilizando o método fônico. Será 
utilizado o laboratório de pedagogia da instituição de ensino superior (Unasp) onde já 
são desenvolvidos projetos com alunos que apresentam dificuldade de leitura, de 
escrita e em operações matemáticas. Serão utilizadas ainda as dependências da escola 
de música do Unasp para capacitar o licenciando a utilizar treinamento musical como 
reforço da consciência fonética e leitura.  
Na segunda etapa os alunos farão a ambientação na escola, conhecendo a estrutura da 
sala de aula e os arredores.  
De posse dessas informações e observações os alunos passarão a elaborar planos de 
ensino. A produção destes planos será orientada pelos preceptores e pelo docente 
orientador. 
Na última fase, a de regência, as atividades serão sempre acompanhadas pelo 
preceptor. Nesta fase o residente terá a oportunidade de exercitar de forma ativa a 
relação entre a teoria e prática profissional docente.  
O projeto será composto, portanto, de 3 módulos de 6 meses cada um. Ao final de cada 
semestre os residentes serão avaliados pelo preceptor e pelo docente orientador e 
deverão elaborar um relatório. Os relatórios subsidiarão a elaboração conjunta de um 
artigo científico descrevendo o processo de implantação e os resultados obtidos com o 
projeto que servirá para a divulgação das experiências vivenciadas.  

 
5. Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do 

subprojeto; 
 
UNASP- EC HT-SP - O principal foco desse projeto é o processo de alfabetização de 
alunos da Educação Infantil, do 1ª ao 2º ano do Ensino Fundamental I. Nesse contexto, 
o principal objetivo da observação (etapa 01 do projeto) encontra-se relacionado com o 
grau de letramento e estrutura do conhecimento da língua. Esses direcionamentos, 
entre outros, devem ser correspondidos ao Art. 2º estabelecido pelo Decreto Nº 9.765, 
de 11 de abril de 2019, que institui a Política Nacional de Alfabetização, no qual considera-
se:  



 
 

 

I - alfabetização - ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema 
alfabético, a fim de que o alfabetizando se torne capaz de ler e escrever palavras e 
textos com autonomia e compreensão; II - analfabetismo absoluto - condição daquele 
que não sabe ler nem escrever;  III - analfabetismo funcional - condição daquele que 
possui habilidades limitadas de leitura e de compreensão de texto;  IV - Consciência 
fonêmica - conhecimento consciente das menores unidades fonológicas da fala e a 
habilidade de manipulá-las intencionalmente;  V - Instrução fônica sistemática - ensino 
explícito e organizado das relações entre os grafemas da linguagem escrita e os 
fonemas da linguagem falada; VI - Fluência em leitura oral - capacidade de ler com 
precisão, velocidade e prosódia;  VII - Literacia - conjunto de conhecimentos, habilidades 
e atitudes relacionadas com a leitura e a escrita e sua prática produtiva; VIII - Literacia 
familiar - conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem, a leitura e 
a escrita, as quais a criança vivencia com seus pais ou cuidadores; IX - Literacia 
emergente - conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a 
leitura e a escrita, desenvolvidos antes da alfabetização; X - Numeracia - conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a matemática; e XI - educação 
não formal - designação dos processos de ensino e aprendizagem que ocorrem fora 
dos sistemas regulares de ensino. 
Identificadas as problemáticas, os alunos deverão planejar intervenções (Etapa 05) 
relacionadas com a aprendizagem e desenvolvimento da língua: leitura e escrita. Para 
tanto, deverão conhecer as competências e as habilidades necessárias, que serão 
indicadores para avaliar o desenvolvimento dos alunos nessas áreas e dominar os 
mecanismos de transformação desses objetos de estudo em objetos de ensino e 
aprendizagem. Para tal intervenção, serão priorizados, segundo orientação da BNCC, a 
linguagem como forma de interação e sua função social, partindo de textos reais, a 
preocupação específica com a alfabetização explícita e dos campos de atuação e eixos 
estruturantes descritos na BNCC. Esse percurso, visa enquadrar-se ao documento da 
BNCC Ensino Fundamental − Anos Iniciais que propõe o estímulo ao pensamento lógico, 
criativo e crítico, bem como sua capacidade de perguntar, argumentar, interagir e 
ampliar sua compreensão do mundo. E aponta que a “progressão do conhecimento 
ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de 
linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto 
seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender. ” (BNCC). 
Entende-se que tanto o domínio dos componentes curriculares de cada área é 
imprescindível para a docência quanto o domínio dos aspectos didáticos e 
metodológicos, pois é necessário que o residente/professor consiga transformar o 
conhecimento científico em conhecimento escolar. Esse processo exige do docente 
inúmeras habilidades que deverão ser adquiridas ao longo da formação inicial e 
continuada. Considera-se uma abordagem em que o residente deverá ser o mediador 
do processo intervindo em parceria com o docente preceptor. Os residentes deverão 
pesquisar (etapa 3 e 4) as competências, conteúdos e componentes previstos na BNCC 
para incluírem esses critérios no momento em que estiverem elaborando o plano de 
atividades com base na Metodologia da Problematização. O subprojeto se articula com 
a BNCC em seu principal objetivo que está alicerçado nos eixos: oralidade, eixo 
conhecimentos linguísticos é gramaticais (sistema de alfabetização) ; eixo leitura 
(letramento); eixo escrita e o eixo da literatura. Irá considerar o processo de 
alfabetização, desenvolvendo nos alunos habilidades cognitivas e motoras, utilizando 



 
 

 

diversas estratégias para que esse processo seja eficaz. O trabalho realizado pelos 
residentes sob a supervisão do tutor e do coordenador estarão em consonância com a 
proposta de alfabetização das BNCC. A proposta metodológica irá viabilizar a ação 
pedagógica que promoverá a apropriação do sistema alfabético de escrita e suas 
especificidades nos alunos das séries iniciais do ensino fundamental.  
 

6. Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na 
escola; 

 
UNASP EC -  Serão adotadas estratégias para inserção e ambientação dos Residentes 
nas escolas-campo organizadas nas seguintes etapas:  

 Convite formal para visita dos professores preceptores e gestores da escola-
campo, para uma breve reunião profissional e social nas dependências da IES – 
Nesse momento, além da formalização do projeto, serão apresentadas as etapas 
e atividades propostas e relatadas as expectativas dos professores preceptores.  

 Comparecimento dos residentes na escola-campo e apresentação oficial aos 
professores preceptores.  

 Acompanhamento presencial e virtual do docente orientador para minimizar os 
impactos da prática e para favorecer a inserção do residente.  

 
UNASP  HT - A imersão na escola-campo é a execução propriamente dita do Plano de 
Atividades do Residente. Grosso modo, as atividades (estratégias adotadas) serão 
divididas da seguinte forma: 
 
1 - Fórum das Licenciaturas 
Apresentação do Projeto Institucional e do Subprojeto; apresentação dos residentes, 
preceptores, docente orientador e coordenação de área; mesa redonda e grupos de 
discussão sobre residência pedagógica com participação de estudantes que 
participaram da residência pedagógica em 2019; atividade de interação entre os 
residentes e seus respectivos preceptores. 
 
2 - Formação de preceptores e residentes 
A formação de preceptores e residentes terá como base a proposta explicitada no 
Projeto Institucional e será composta maiormente por: a) compreensão da natureza e 
etapas de execução do programa de residência pedagógica; b) definição dos papéis e 
funções dos atores envolvidos na residência; c) conhecimento e preparação para a 
pesquisa etnográfica e d) domínio dos instrumentos necessários à coleta de dados e 
explicitação das problemáticas. 
 
3 - Conhecimento da realidade escolar e levantamento das problemáticas 
Nessa etapa do subprojeto, os residentes deverão realizar o levantamento de dados da 
escola-campo para conhecer o contexto físico, social e cultural da escola; e para 
compreender, ouvir e acompanhar o ambiente e os que nele convivem. Para tanto, os 
residentes deverão:  

 Produzir registros sobre as relações, estruturas e processos das situações 
presenciadas;  

 Analisar o PPP da escola-campo e sua construção;  



 
 

 

 Compartilhar registros entre os outros residentes e preceptores.  
 

Serão estas as situações-alvo de observação e registro do residente, dentre outras:  
 

 Rotina da escola;  
 Entrada dos projetos e a logística e o tempo de duração de cada oficina; 
 Intervalos do Ensino Regular e dos Projetos; 
 Apoio escolar (reforço); 
 Os diferentes espaços e seus usos; 
 A secretaria da escola e os agentes que ali trabalham e os procedimentos; 
 HTPE/HTPC o que é, quais as atividades devem ser desenvolvidas;  
 Informações sobre os diários das salas; 

 
3.2 OBSERVAÇÕES E ENTREVISTAS: SALA DE AULA E PRECEPTOR 
Serão estas as situações-alvo de observação, entrevistas e registro do residente, dentre 
outras:  

 Organização da sala;  
 Planejamento; 
 Procedimentos Metodológicos;  
 Avaliação; 
 Relação professor X aluno; 
 Caderno do aluno de alfabetização; 

 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 
Após o conhecimento da realidade escolar, os residentes apresentarão ao GEPREP - HT 
o mapeamento etnográfico realizado para composição do Plano de Atividades da 
Residência Pedagógica. 
 
4 - ATIVIDADES DE IMERSÃO 
4.1- Acompanhamento das atividades gerais da escola-campo 
4.2 Observação em sala de aula  
 
4.3 REGÊNCIA 

Os residentes realizarão horas de regência.  
 
4.4 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA ESPECÍFICA 
Após as experiências observadas e vivenciadas, os residentes elaborarão projetos de 
intervenção pedagógica específica. 
 

UNASP – SP - O docente orientador agendará uma visita a escola conveniada e, 
juntamente com o professor preceptor, organizará o calendário de permanência dos 
residentes na escola definindo as salas onde eles atuarão. Apresentará os residentes 
aos professores preceptores. Serão explanados o objetivo do projeto, esclarecendo e 
definindo os papéis a serem desempenhados por cada um.  



 
 

 

Nesta visita o docente orientador também terá a oportunidade de conhecer toda 
a equipe de gestão e o corpo docente, elaborar todo o plano de atividades do núcleo 
de residência pedagógica com os preceptores.  

Neste processo toda a equipe será preparada com estudos sobre o processo de 
alfabetização e como aplicá-lo de maneira eficaz. 

Nas primeiras semanas do projeto os residentes farão observação dos espaços 
da prática, estudos de aprofundamento, e auxiliarão o os preceptores em tudo o que 
for solicitado. Conhecerão as salas de aula assim como os espaços de interlocução 
disponíveis: biblioteca, parque, brinquedoteca, pátio e demais ambientes existentes na 
escola que possam favorecer a aprendizagem.  

Durante a fase de observação ocorrerão encontros na IES onde os residentes e 
docente orientador participarão de momentos de socialização das observações 
seguidos de proposição e discussão de medidas visando a solução dos problemas 
levantados. Também será dedicado tempo ao estudo do referencial metodológico 
adotado para embasamento das atividades pedagógicas. 
 
 

7. Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e 
dos licenciandos; 

 
UNASP  - EC - Quanto aos professores preceptores: O docente orientador estará em 
contato constante com os professores da escola através de grupo de discussão em rede 
social e acompanhamento presencial a cada 15 dias nas escolas-campo. Além do 
relatório que os residentes deverão apresentar para o docente da IES de reunião com o 
professor preceptor.  
Quanto aos residentes: Relatório dos professores preceptores, relatório reflexivo de 
ações dos próprios residentes e reuniões semanais obrigatórias com o docente 
orientador da IES e do acompanhamento presencial a cada 15 dias nas escolas-campo.  
 
UNASP HT - O acompanhamento da participação dos professores das escolas e dos 
licenciandos estará alinhado à execução propriamente dita do Plano de Atividades do 
Residente e do professor da escola. Grosso modo, as atividades serão divididas da 
seguinte forma e o acompanhamento ocorrerá mediante ATAS DE REUNIÕES, LISTAS DE 
PRESENÇA E FICHAS DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA OBRIGATÓRIA: 

 Fórum das Licenciaturas: Encontros com participação dos Preceptores, 
Residentes, Docente orientador e Coordenação de área (listas de presença); 

 Formação de Preceptores e Residentes: Encontros com participação dos 
Preceptores; Residentes; Docente orientador (listas de presença); 

 Instituição do GEPREP-HT e ENCONTROS do Grupo de Estudo e Pesquisa em 
Residência Pedagógica: Encontros com participação Residentes; Docente 
orientador e dos Preceptores (quando necessário) - Atas e listas de presença; 

 Conhecimento da realidade escolar e levantamento das problemáticas: FICHA DE 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA NO CAMPO DE ESTÁGIO. Este documento deve ser 
preenchido de maneira manuscrita pelo residente e ser assinado pelo preceptor; 

 Construção do Plano de Atividades da Residência Pedagógica nos encontros do 
GEPREP-HT: Encontros com participação dos Preceptores; Residentes; Docente 
orientador; 



 
 

 

 Imersão na Escola: FICHA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA NO CAMPO DE ESTÁGIO. 
Este documento deve ser preenchido de maneira manuscrita pelo residente e 
ser assinado pelo preceptor. 

 
Finalmente, cabe destacar que o processo de avaliação do Plano de Atividades do 
Residente ocorrerá de forma constante. Para que ocorra de maneira sistemática e 
organizada se fará uso do Grupo de Estudo e Pesquisa em Residência Pedagógica como 
espaço de alimentação e retroalimentação do programa. Também nas reuniões de 
grupo ocorrerá a orientação, discussão e organização necessária à elaboração de 
registro das atividades em portfólio, relatório final, artigo científico e socialização dos 
resultados em pelo menos um encontro científico e/ou congresso e eventos 
Institucionais promovidos para apresentação dos resultados. 

UNASP SP - A estratégia de acompanhamento da participação dos preceptores 
dos residentes ocorrerá da seguinte forma:  

Mediante visitas semanais à escola parceira para supervisão do projeto; 
 Elaboração de relatórios mensais pelos professores preceptores informando a 

atuação do residente  
 Elaboração de uma de um portfólio com relatórios mensais feitos pelos 

residentes apresentando as atividades realizadas na escola;  
 Reuniões com a equipe gestora da escola parceira para discussão da atuação 

dos professores preceptores;  
 Reuniões semanais na IES para a socialização dos resultados obtidos e 

apreciação das ações praticadas na escola; 
 Elaboração de artigos e pôsteres para apresentação em eventos de iniciação 

científica no UNASP e em outros espaços disponíveis.  
 
 

8. Resultados esperados para o subprojeto;  
 

Quanto às escolas-campo:  
Auxiliar na aprendizagem da leitura e escrita dos alunos através da execução do projeto 
fundamentado na metodologia da problematização; contribuir com a escola-campo na 
preparação de momentos festivos e atividades diversas nas quais poderão contribuir 
com ensaios e com preparação de aulas, avaliações, atividades, entre outros.  
Quanto aos residentes:  
Conhecer e dominar os conteúdos básicos relacionados às áreas/disciplinas de 
conhecimento e às questões sociais que serão objeto da atividade docente; 
Desenvolver capacidade de adaptar esses conteúdos às atividades desenvolvidas pelos 
alunos; Relacionar os conteúdos básicos fornecidos na IES com os fatos, tendências, 
fenômenos e movimentos da atualidade e com os fatos significativos da vida pessoal, 
social e profissional dos alunos; Compreender a docência em seus aspectos mais amplos 
e profundos; Promover a iniciação científica.; Atuar com ética e compromisso com vistas 
à construção de uma sociedade justa, equânime, igualitária; Compreender o seu papel 
na formação dos estudantes da educação básica; Dominar os conteúdos específicos e 
pedagógicos e as abordagens teórico metodológicas do seu ensino; Identificar questões 
e problemas socioculturais e educacionais a fim de contribuir para a superação de 
exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, 



 
 

 

sexuais e outras; Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 
qualquer as natureza; Atuar na gestão e organização das instituições de educação 
básica; Realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os estudantes e sua 
realidade sociocultural, sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios 
ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares e sobre organização do trabalho 
educativo e práticas pedagógicas, entre outros; Colaborar por exemplos e ações no 
desenvolvimento integral do educando, pensando-o sempre em suas dimensões físicas, 
sociais, intelectuais e espirituais; Favorecer a aproximação real da teoria e prática. 
Possibilitar a contribuição da IES na comunidade da qual faz parte; Aumentar a interação 
entre docentes de diferentes áreas para contribuição de estudos e pesquisas na área 
educacional; Desenvolvimento nos residentes da compreensão do seu papel social e 
político; O fortalecimento das relações entre as IES e as escolas públicas de educação 
básica, fortalecendo o papel das redes de ensino na formação de futuros professores; 
A reformulação da prática pedagógica de alfabetização literária (literacia) e numérica 
(numeracia), a fim de garantir o aprendizado efetivo dos alunos; Estimular momentos 
de troca de experiência; Participação dos residentes, preceptores e docente orientador 
na produção científica bem como a experiência formativa na residência pedagógica. 

 
9. Para subprojetos da alfabetização, descrever a metodologia proposta. 

 
UNASP  EC HT SP - O plano de atividades deverá seguir a metodologia da 
problematização. A metodologia escolhida tem como base a estrutura do Arco de 
Maguerez que vem sendo divulgada e estudada por Berbel (1995).  
Etapa 1 - observação da realidade: neste momento faremos a formação do supervisor 
e dos residentes. Além da formação, os residentes serão orientados quanto a 
ambientação na escola. Este processo será importante para a compreensão do 
funcionamento de trabalho da escola, identificando os problemas relacionados com a 
dificuldade no processo de alfabetização (literacia e numeracia) e refletindo sobre as 
possíveis causas. 
Etapa 2 - pontos-chave: este momento ainda corresponde ao período de ambientação 
na escola em que os residentes tentarão identificar as necessidades dos alunos no 
processo de alfabetização. Podem surgir elementos tais como: dificuldades de 
aprendizagem de leitura escrita, dificuldades de aprendizagem dos conceitos 
matemáticos, dificuldades no processo ensino aprendizagem, nos aspectos 
metodológicos e avaliativos. Os pontos chave de acordo com o Berbel (1995), são os 
aspectos essenciais do problema em estudo, os principais elementos que precisam ser 
investigados.  
Etapa 3 - teorização: o momento da teorização é para aprofundamento dos pontos 
chaves por meio de estudos em livros, artigos, verificar ações de práticas educativas de 
sucesso. Os residentes precisam ser criativos e curiosos, investigativos para terem 
repertório para a elaboração do plano de ação. Neste momento, o diálogo com os 
preceptores e gestores da escola deverá ser contínuo.  
Etapa 4 - hipótese de soluções: essa etapa corresponde à solução que os residentes 
elencarão como possibilidades, ou seja, alternativas para a solução da problemática ou 
problemáticas percebidas. Nem todas as hipóteses de solução deverão ser colocadas 
em prática, por isso os residentes deverão criar um leque de opções e em conjunto com 



 
 

 

o docente orientador e preceptores para decidir o que deve ser feito para o 
desenvolvimento do projeto (Elaboração do plano de aula).  
Etapa 5 - aplicação à realidade: esta fase corresponderá ao período em que o residente 
fará as regências de classe mediante o estudo da realidade (diagnóstico) e a prática 
observada, diálogo com preceptores e orientador, estudos, reflexões e análise de 
hipóteses de soluções viáveis. O residente deverá elaborar um planejamento de 
atividades com base nas etapas anteriores e aplicar à realidade, constituindo uma 
prática que parta da problematização de um contexto real da escola e do processo 
ensino aprendizagem, e retorne para essa realidade numa proposta de intervenção 
prática teórico-prática. O acompanhamento das atividades se dará mediante relatório 
reflexivo com apreciação do professor orientador e o preceptor. Os residentes 
socializarão o andamento das atividades com os demais licenciandos e preceptores, em 
momento das aulas de estágio, ou para um público alvo mais amplo mediante 
publicação e/ou participação em eventos internos e externos. 
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