O Projeto Residência Pedagógica
(CAPES)no Câmpus Matão

Coordenadora: Prof.a Dr.a Juliana Barretto de Toledo

OBJETIVOS
• Oferecer ao licenciando a possibilidade de formação profissional docente plena, através de projetos

que fortaleçam a sua prática, incentivando a elaboração de propostas de intervenção que o auxiliem na
aquisição de habilidades necessárias para as boas práticas docentes na sua área.
• Proporcionar ao licenciando a vivência com uma reflexão entre a teoria e a prática docente,
incentivando a reflexão sobre a qualidade do ensino, da educação e das propostas curriculares, além de
incentiva-los a inserir na sua formação as discussões e práticas que remetem à equidade e igualdade de
gênero, inclusão social, democracia, ética, liberdade, além de inserir no seu arcabouço pedagógico
temas como ciência, tecnologia, ambiente e sociedade e sua importância para a melhoria da vida das
diversas sociedades do nosso país.
• Fortalecer a interação das escolas e das redes de ensino com o IFSP, no sentido de trabalhar
mutuamente pela melhoria do ensino público, além de refletir e incentivar o protagonismo das redes e
de seus professores na formação dos futuros profissionais de educação, formados pela IES.
• Incentivar e promover discussões e reflexões sobre os documentos propostos ultimamente para a
formação de professores no país, sobre a iminente reforma do Ensino Médio e, mais recentemente,
sobre a BNCC, construindo críticas e incentivando a participação mais efetiva dos professores das redes
e dos futuros professores, licenciandos das IES.
• Supervisionar e orientar a formação docente do licenciando, no sentido de incentiva-lo a aguçar a sua
criatividade para a criação e aplicação de: 1. Estratégias de ensino aprendizagem que fomentam o
protagonismo dos alunos, aumentando a probabilidade de uma aprendizagem efetiva e significativa. 2.
Atividades práticas que estimulem a motivação intrínseca dos alunos, incentivando-os a participarem e
serem gestores do seu próprio aprendizado, trazendo a eles sensação de satisfação com o aprendizado.
3. Projetos de intervenção que proporcionem a inclusão não apenas dos alunos, mas de toda a
comunidade na escola, e esta funcionando como um polo de promoção de cultura científica, artística e
humana na comunidade que a cerca.
• Propor a escola projetos que incentivem o protagonismo dos alunos e auxiliem na motivação à
continuação dos estudos e na promoção de suas perspectivas de futuro.
• Incentivar a escola a trabalhar práticas interdisciplinares como ferramentas de ensino aprendizagem
com o intuito de promover uma aprendizagem significativa e emancipadora do aluno, abrangente no
sentido da compreensão das diversas ciências, artes e linguagens no mundo que o cerca.

Problematização do trabalho
•

O Programa de Residência Pedagógica – PRP – do Instituto Federal de São Paulo
(IFSP) foi pensado coletivamente com os professores orientadores dos núcleos que
o comporá, de modo que o licenciando tenha a possibilidade de conhecer não
apenas as estruturas teóricas dos processos de Ensino Aprendizagem em todas as
áreas do escopo do IFSP, mas também conhecer e desenvolver habilidades
necessárias e essenciais à docência de cada um dos componentes curriculares que
integram o projeto. Estas habilidades fazem parte de um rol de saberes que o
futuro docente deverá ter, principalmente no que tange às práticas pedagógicas
em sala de aula e fora dela, abrangendo análises críticas do “ensino tradicional”,
das formas e ferramentas de avaliação, da preparação de atividades e estratégias
de ensino-aprendizagem pertencentes ao componente, discussão e reflexão sobre
os sistemas de ensino e sobre as políticas públicas de educação, os documentos
institucionais que regem a educação brasileira, como PCN, DCN, BNCC e outros e a
preparação de atividades capazes de gerar uma aprendizagem significativa,
procurando a emancipação plena do aluno.
O CURRÍCULO EM SUAS INTERFACES
COM A EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR

Metodologia
• Reuniões em Grupo;
• Trabalho de campo nas escolas José Inocêncio
e Henrique Morato;
• Novas Reuniões;
• Elaboração de Projetos para escola
(experimentos, jogos, aulas contextualizadas,
motivação, etc)
• Elaboração de feiras de Ciências/Gincanas do
conhecimento

Resultados:
Na Escola Estadual José Inocêncio, o projeto atendeu:
• Em 2018, 11 salas do ensino médio, com 40 alunos cada. (440 alunos)
• Em 2019, 11 salas do ensino médio, com 40 alunos cada. (440 alunos)
Na escola Henrique Morato, o projeto atendeu:
• Em 2018, 9 salas de EJA, com 40 alunos cada. (360 alunos)
• Em 2019, 9 salas de EJA, com 40 alunos cada (360 alunos)

1600 estudantes de
ensino médio
atendidos pelo
Programa!

Integrantes do Projeto
ATUAIS
LETICIA MIRA
JULIANA CAROLINE BARTALINI
LAURA CAROLINA GONCALVES
ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA
NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
LARA ANDRADE DOS SANTOS
ELISANGELA CRISTINA MARCHETI
DAIANE FERNANDES DE OLIVEIRA
GABRIELA HELENA EL KHATIB
AMANDA SANTOS SOUZA
DAIZA HELENA DOS SANTOS MACHADO
BEATRIZ PINOTTI
JULIANE CRISTINA DE SOUSA
LETICIA DONADON PULLIANO

VOLUNTÁRIOS
MARIA CAROLINE DE JESUS SILVA
ALDEIR FRANCISCO COLTURATO
PASSARAM POR AQUI TAMBÉM...
LINDA KEZI MACHADO
RHAYANE MARGUTTI ROCHA
ANA BEATRIZ SILVA VELLOSA
JULIA FERNANDA DA SILVA
MARIA LUIZA AZEVEDO RODRIGUES LEITE
APARECIDO BRUNO DA SILVA MAGALHAES
JHENIFER ROBERTA PEREIRA DA SILVA
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Aqui vocês verão a atuação de nossos alunos
nas escolas campo, uma feira de Ciências organizada
por eles, uma mostra cultural e apresentação de
Trabalhos em eventos.
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Considerações
•
•

•

•

A atuação dos participantes do Programa de Residência Pedagógica nas escolas possibilitou
melhores resultados em termos das aprendizagens dos alunos das escolas-campo.
Conheceu-se potencialidades e limitações no que se refere ao projeto e à forma como foi
desenvolvido. Em específico, os professores preceptores apontaram a participação no
Programa como uma oportunidade para desenvolverem atividades diferenciadas e
refletirem sobre possibilidades para a superação de problemas identificados no âmbito das
escolas e salas de aula em que atuam.
Os resultados obtidos por meio do Programa de Residência Pedagógica, especialmente
devido ao estabelecimento de uma relação mais próxima entre o IFSP e instituições de
ensino básico, possa fomentar reformulações nos estágios supervisionados dos cursos de
licenciatura da instituição.
O desenvolvimento do Programa de Residência Pedagógica favoreceu o estabelecimento de
um ambiente mais propício ao aprendizado dos alunos das escolas-campo, incentivando-os
a participarem de atividades diferenciadas. Fomentou-se a busca dos professores das
escolas-campo em darem continuidade a seus estudos por meio de cursos de formação
continuada.
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