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Introdução 
 
O Plano de Atividade do Residente corresponde ao planejamento das atividades 

a serem desenvolvidas para atender as 414 horas exigidas como requisito para o 
cumprimento da residência/ (3 módulos de seis meses com carga horária de 138 horas 
cada módulo/ mínimo de 160h de regência). Este relatório foi elaborado durante o 
segundo módulo para atender solicitação do vice-reitor no sentido de acompanhar as 
atividades específicas que foram desenvolvidas pelos residentes com a orientação da 
Orientadora da IES profa. Luciane Weber Baia Hees e das professoras preceptoras 
vinculadas as escolas municipais de Engenheiro Coelho, profa. Roberta Kelly Haeck Elias 
e profa. Leticia Citadini de Paula.   

Este relatório prévio foi organizado da seguinte maneira:  
1- Identificação do curso, projeto, instituição e responsável.  

2- Descrição das atividades realizadas na primeira etapa do módulo – essas 

atividades foram organizadas em atividades desenvolvidas na escola campo 

e atividades desenvolvidas com a professora Luciane Hees na Instituição de 

Ensino Superior.  

3- Descrição das atividades que estão sendo realizadas na segunda etapa do 

módulo – essas atividades foram organizadas em atividades desenvolvidas 

na escola campo e atividades desenvolvidas com a professora Luciane Hees 

na Instituição de Ensino Superior.  

4- Descrição das atividades que foram planejadas para o terceiro e último 

módulo.  

5- Anexos – algumas imagens das atividades desenvolvidas nas regências 

durante o programa de RP na modalidade remota.  
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1. IDENTIFICAÇÃO  

IES/Código CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO/1365  

Curso CURSO DE PEDAGOGIA 

Subprojeto/Código 88887.515160/2020-00 - UNASP - Pedagogia - Alfabetização 
- 12083 

Docente Orientador LUCIANE WEBER BAIA HEES 

Preceptoras: LETICIA CITADINI DE PAULA ou ROBERTA KELLY HAECK ELIAS 

 
MÓDULO 01 (6 meses / 138h) 

 

2.2 Atividades desenvolvidas na escola campo 
 

2.2.1 60h de Regência e Observação em sala de aula 
 

Descrição da Atividade 
 

Quantidade de horas 
 

 

Esse módulo ocorreu no período da pandemia, as escolas estavam 
com as aulas suspensas e os preceptores e residentes acompanharam 
os alunos on-line e pelo WhatsApp. 

60h 

 

2.2.2 Atividades desenvolvidas na escola campo fora da sala de aula 
 

Descrição da Atividade  Período da 
realização 
da 
atividade  
 

Quantidade  
de horas 
 

Visita a escola – as preceptoras agendaram a data e em 
pequenos grupos os alunos visitaram a escola fazendo um 
relatório detalhado das dependências.  

Nov. 2020 10h 

Análise do Projeto Político da Escola Nov 2020 10h 

Preparação para ambientação do Residente 
- Discussão sobre o diagnóstico escolar 
- Conhecer o contexto e cultura da escola; conhecer os alunos 
e suas relações e condições familiares.  
 

Nov 2020 5h 

 

2.3 Atividades da Residência desenvolvidas na IES 
 

Descrição da Atividade  
 

Período 
da 
realização 
da 
atividade  

Quantidade de 
horas 
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Reunião inicial com residentes 
– Explicações gerais e cadastros 
Público Alvo: residentes e orientadores.  
Nessa reunião foi apresentado o link e as orientações de 
como proceder para realizar o cadastro no site.  
Para o preparo dos documentos para participar do projeto, 
ocorreu mediante encontros e orientações online devido a 
pandemia do COVID 19.  A equipe institucional para estudo 
dos documentos da Residência e da literatura relacionada 
apresentou para o grupo as orientações do programa. Com 
duração de 18 meses e suas atividades desenvolvidas dentro 
ou fora da escola, os residentes devem participar de forma 
ativa e disciplinada. As legislações referentes a residência e 
os encaminhamentos, assim como a divulgação na IES e 
convite aos interessados em participar do programa foram 
etapas cumpridas nesse processo.  A docente orientadora 
da IES profa Luciane Hees e as preceptoras são responsáveis 
pelo desenvolvimento de atividades formativas e didático-
pedagógicas como a  preparação do aluno para participar do 
programa, leituras de formação, atividades de diagnóstico 
dos alunos quanto a alfabetização e atividades de  
intervenção do residente.  
 

5 de 
agosto de 

2020 

2h 

Preenchimento do cadastro na plataforma Capes.  
Cadastro do edital para o programa da Residência 
Pedagógica. 
Elaboração do currículo.  
 Público Alvo: residentes, preceptores e docentes 
orientadores. 
Nessa etapa, elaboramos o currículo e cadastramos todos os 
dados na plataforma eb.capes.gov.br 

6 de 
agosto de 

2020 

5h 

Abertura e reunião de formação  
- Realizado no UNASP-EC 
- Público alvo: residentes, preceptores e docentes 
orientadores dos cursos participantes da residência.  

13 de 
agosto  

3h 

Reunião 
- Orientações individuais aos residentes – Profa. Luciane 
- Leitura do Subprojeto. 
Público alvo: residentes.  

9 de 
setembro 
de 2020 

2h 

Apresentação dos dados bancários e assinatura do termo 
de aceite no cadastro. 

20 de 
outubro 

1h 

Reunião geral para orientações sobre preenchimento do 
relatório de pesquisa. 

29 de 
outubro 

1h 

Pesquisa individual sobre Letramento  
O que é grau de letramento e estrutura do conhecimento da 
língua?   
O que é Nível da psicogênese da escrita dos alunos?  

Novembro 
de 2020 

10h 
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O que é Conhecimento da consciência fonológica?  
 

Leitura do livro Professores Do Brasil (Gatti/ André / 
Barreto)  Resenha crítica individual 

Novembro 
de 2020 

30h 

Residentes entregaram a primeira parte do relatório para 
as preceptoras para validação e as mesmas encaminharam 
para profa. Luciane Hees para correção de todas as 
atividades realizadas.  

  

Orientação do relato de experiência que os alunos 
formandos fizeram para encerramento do módulo. 
Correção dos relatos e submissão dos relatos científicos.  

  

Edital e avaliação de alunos regulares para substituir os 
alunos formandos de 2020 que foram desligados da 
Residência Pedagógica.  

  

Reunião e orientação dos alunos que foram inseridos no 
projeto no II módulo.  

  

 

3 MÓDULO 02 (6 meses / 138h) 
 

3.1 Atividades desenvolvidas na escola campo 
 
 

3.1.1 60h de Regência e Observação em sala de aula 
 

Descrição da Atividade 
 

Quantidade de horas 
 

 

Esse módulo ocorreu no período da pandemia, as escolas estavam 
com as aulas suspensas e os preceptores e residentes acompanharam 
os alunos on-line e pelo WhatsApp. 

60h 

 
 

3.1.2 Atividades desenvolvidas na escola campo fora da sala de aula 

 

Descrição da Atividade  Período da 
realização 
da 
atividade  
 

Quantidade  
de horas 
 

Identificar o grau de letramento e estrutura do conhecimento 
da língua.   
Grau de letramento dos alunos  
O que eles trazem de conhecimento de casa?  
Qual o nível de prática e uso da leitura e da escrita?  
Nível da psicogênese da escrita dos alunos  

 20h 
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Qual o perfil da escrita espontânea apresentada por eles?  
como eles estão escrevendo?  
Em qual nível da psicogênese os alunos estão?  
Conhecimento da consciência fonológica?  
Sabem identificar os sons que as letras produzem de acordo 
com a posição que ocupam na palavra?  
Identificam sílabas? 
Identificam rimas? 

   

   

   

TOTAL   

 

3.2 Atividades da Residência desenvolvidas na IES 
 

3.2.1 Reunião de Orientação sobre o relatório 
 

Reunião de Orientação sobre o relatório  01/03/2021 2h 

 

 

3.2.2. Semana Acadêmica do Curso de Pedagogia 
 

Semana Acadêmica do Curso de Pedagogia  24 a 27 de 
maio 

40h 

 

3.2.3.  Evento PIBID e RP Tricampi 
 

Evento PIBID e RP Tricampi  - Todos os alunos apresentaram 
com as preceptoras os artigos que foram construídos a 
partir de suas práticas. 
 
Agosto - Submissão do artigo para publicação nos anais do 
evento.  
 

16 de 
maio 

20h 

 

4 MÓDULO 03 (6 meses / 138h) 

 
 
Atividades Previstas  
 

4.1 Atividades de residência desenvolvidas na escola campo 
 

4.1.1  60h Regência e Observação em sala de aula  
 
Se as aulas presenciais retornarem – Participação em eventos e reuniões na escola.  
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4.2 Atividades de residência desenvolvidas na IES 

 

4.2.1 Congresso Internacional de Investigação e Experiência Educativa 
 
Congresso Internacional de Investigação e Experiência Educativa -31 a 2 de Novembro - 
10h 

 

4.2.2 ENAIC 
 
ENAIC – 21 de novembro - Eventos acadêmicos/científicos com inscrições abertas. 
 

4.2.3 Produção do Artigo “Relato de Experiência”   
 
Relato de experiência – relatório final conforme edital e modelo encaminhado pela 
CAPES / 30h  
Validação pelas preceptoras. Correção pela profa. orientadora Luciane Hees/ submissão 
final do relatório.  
 

4.3.4 Evento final - PIBID e RP Tricampi   
 
Encerramento do projeto.  
 

5. Anexos 
 

ATIVIDADES: JOGOS DESENVOLVIDOS PELOS RESIDENTES PARA 

REGÊNCIAS 
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