
PLANO ESPECIAL DE RETOMADA DAS RESIDÊNCIAS PEDAGÓGICAS 
EM ADE CURSO DE PEDAGOGIA 

2º semestre de 2020 

 

1. RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Em função do contexto de excepcionalidade decorrente da pandemia e 
considerando a especificidade do trabalho com a Educação infantil nesse contexto, a 
Residência Pedagógica na modalidade "Educação Infantil" será ofertada no 2º semestre 
letivo de 2020, de forma remota, considerando-se os seguintes requisitos: 

• Estar matriculado no 9º termo do curso; 
• Ser provável formando no semestre de 2020; e  
• Prioritariamente ter cursado alguma outra modalidade de Residência de 

forma presencial.  
 

Após a realização do pedido de pré-matrícula em sistema específico, será feita 
análise do histórico, para verificar se os requisitos acima foram atendidos. Com isso, 
será gerada uma lista final de matrículas deferidas ou indeferidas.   

Em casos de estudantes que dependam apenas da RPEI para manter o vínculo 
institucional, a matrícula será admitida de forma excepcional.   

Caso a/o estudante em condição de formação em 2020 opte por não cursar a RPEI 
remotamente, será garantido o direito de cursar essa modalidade do estágio curricular 
obrigatório em outro momento do curso, em conformidade com o Regimento Interno 
da PROGRAD e respectivas Portarias e normativas em vigência.  
 

Total de vagas: 30 vagas 

 
 
Justificativa para atendimento com pré-requisitos: 

 
- a Residência Pedagógica em Educação infantil constitui a primeira modalidade de 
Residência prevista para ser cursada pelos estudantes do curso de Pedagogia, no 5º 
termo. Para esses estudantes, ela compreende a primeira experiência de imersão em 
escolas da rede pública de Guarulhos, para cumprimento do estágio curricular 
obrigatório. No caso dos prováveis formandos de 2020, além de terem cursado as UCs 
de modo presencial, também já cursaram outras modalidades de Residência Pedagógica 
presencialmente, o que relativiza o impacto da ausência da imersão nas escolas. 
- por ser a Educação Infantil uma etapa específica de formação das crianças no âmbito 
da Educação Básica, o desenvolvimento de atividades remotas se apresenta limitado, 
uma vez que grande parte das escolas não estão realizando esse atendimento. Com isso, 
o grupo de Preceptores entende que os prováveis formandos de 2020, 
excepcionalmente, podem realizar a RPEI de forma prioritária e remotamente, com 



atividades específicas que abordam o contexto vivido no âmbito da Educação Infantil 
no contexto da pandemia. 

 
 

2. RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 

 
Considerando a decisão do Conselho de Graduação sobre a manutenção do 2º 

semestre letivo de 2020 de forma não presencial, a Residência Pedagógica na 
modalidade "Educação de Jovens e Adultos" será ofertada considerando-se os seguintes 
requisitos: 

 
- preferencialmente para concluintes; 

- demais estudantes que respondam às regras de matrícula. 

Caso a/o estudante em condição de formação em 2020 opte por não cursar a 
RPEJA remotamente, será garantido o direito de cursar essa modalidade do estágio 
curricular obrigatório em outro momento do curso, em conformidade com o Regimento 
Interno da PROGRAD e respectivas Portarias e normativas em vigência.  
 

Total de vagas: 40 vagas 

 

3. RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Considerando a decisão do Conselho de Graduação sobre a manutenção do 2º 
semestre letivo de 2020 de forma não presencial, a Residência Pedagógica na 
modalidade "Ensino Fundamental" será ofertada considerando-se os seguintes 
requisitos: 

- preferencialmente para concluintes; 

- demais estudantes que respondam às regras de matrícula. 

Total de vagas: 40 vagas  

 
Caso a/o estudante em condição de formação em 2020 opte por não cursar a RPEF 

remotamente, será garantido o direito de cursar essa modalidade do estágio curricular 
obrigatório em outro momento do curso, em conformidade com o Regimento Interno 
da PROGRAD e respectivas Portarias e normativas em vigência.  
 

 
 
 
 



4. RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM GESTÃO EDUCACIONAL 
 

Considerando que:   

- a modalidade RP de Gestão Educacional (RPGE) se caracteriza por atividades 
de estágio curricular desenvolvidas em escolas públicas da rede estadual de São 
Paulo – as escolas-campo; 

- em função da pandemia, todas as escolas-campo ainda estão sem definição sobre 
quando retomarão suas atividades regulares, o que impede a realização do estágio 
curricular tal como previsto.  

O grupo de preceptores da RPGE orientará, excepcionalmente, atividades 
especiais de modo remoto apenas para os alunos matriculados no 8º ou no 9º Termos 
e que estiverem na condição de formando 2020 do Curso de Pedagogia.  

 
Total de vagas: 30 vagas 

 

 

Obs.  

As pré-matrículas de residência Pedagógica serão realizadas em sistema próprio, a 
ser divulgado pelo Apoio Pedagógico nas orientações de matrícula para o 2º 
semestre.  

 

Período de matrícula nas Residências Pedagógicas: 03 a 13 de novembro de 2020 


