
Plano do Curso de Pedagogia para retomada das aulas em ADE 
 

Conforme aprovado em reunião do Colegiado do Curso de Pedagogia, em 29 de 

junho de 2020, aprovado em regime especial de votação pelo NDE e Comissão de Curso, 

em 04 de julho de 2020, e aprovado em reunião da Câmara de Graduação, em 06 de julho 

de 2020, o Curso de Pedagogia ofertará todas as UCs previstas para o 1º semestre 

letivo de 2020 em Atividades Domiciliares Emergenciais.  

A elaboração e aprovação desse Plano de retomada do curso em ADE foi objeto de 

discussão em reuniões de colegiado de curso, com convocação de todos os docentes e 

com participação de representantes discentes, conforme previsto no regimento do curso e 

a Portaria PROGRAD 1474/2020. Também foi recomendado a todos os docentes o 

contato com os estudantes matriculadas nas UCs, a fim de avaliar e planejar a retomada 

das aulas em ADE.  

Abaixo, segue o Quadro 1, com a relação das UCs que serão ofertadas em ADE.   

 

Quadro 1- Relação de Unidades Curriculares que serão ofertadas em ADE 

UC e docente responsável  Identificação do Plano 
de Ensino  

1º TERMO 
 

Política Educacional no Brasil (8579) – Vespertino e Noturno 
Prof. Luiz Carlos Novaes 

 

FIXA Política Educacional no 
Brasil - LUIZ Plano de Ensino 

ADE 

 
História Social da Escola (2270) – Vespertino e Noturno 

Profa. Regina Cândida Ellero Gualtieri 
 

FIXA História social da escola 
- REGINA Plano de Ensino 

ADE 

 
Educação das Relações Étnico-raciais (8580) – Vespertino 

Prof. Cleber Santos Vieira 
 

FIXA Educação da Relações 
étnico-raciais - JOÃO E 

CLEBER Plano de Ensino 
ADE 

 
Educação das Relações Étnico-raciais (8580) – Noturno 

Prof. João do Prado Ferraz de Carvalho 
 

FIXA Educação da Relações 
étnico-raciais - JOÃO E 

CLEBER Plano de Ensino 
ADE 

 
Sociologia e Educação: ação da escola no Brasil (8581) – Vespertino 

Profa. Rosário Genta Lugli 
 

FIXA Sociologia e Educação - 
VESPERTINO - ROSÁRIO 

Plano de Ensino ADE 

 
Sociologia e Educação: ação da escola no Brasil (8581) – Noturno 

Profa. Marieta Gouvêa de Oliveira Penna 
 

FIXA Sociologia e Educação - 
NOTURNO - MARIETA 

Plano de Ensino ADE 

 
PPP Linha 1 – Significados da escola para estudantes do ensino 

médio de escolas públicas - Vespertino 
Profa. Marieta Gouvêa de Oliveira Penna 

PPP Significado da escola para 
Estudantes EM - MARIETA 

Plano de Ensino ADE 



 
 

PPP Linha 2 – Brinquedoteca Hospitalar: legislação, 
funcionamento e possibilidades investigativas -Vespertino 

Profa. Cláudia Panizzolo 
 

PPP Brinquedoteca Hospitalar - 
CLÁUDIA PANIZZOLO 

Plano de Ensino ADE 

 
PPP Linha 3 – Crianças e espaços públicos urbanos – Vespertino e 

Noturno 
Profa. Célia Regina Batista Serrão 

 

PPP Crianças e espaços 
públicos urbanos - CÉLIA 
SERRÃO Plano de Ensino 

ADE 

 
PPP Linha 4 – Sexualidade e gênero: psicogênese, estereótipos e 

literatura infantil - Vespertino 
Profa. Mariana Inés Garbarino 

 

PPP Sexualidade e Gênero - 
MARIANA Plano de Ensino 

ADE 

 
PPP Linha 5 – Experiências com a escrita criativa - Vespertino 

Prof. Alexandre Filordi 
 

PPP Experiências com escrita 
criativa - ALEXANDRE Plano 

de Ensino ADE 

 
PPP Linha 6 – Representações sociais sobre o corpo na 

modernidade – Vespertino e Noturno 
Prof. Adalberto dos Santos Souza 

 

PPP Repres sociais sobre corpo 
- ADALBERTO Plano de 

Ensino ADE 

 
PPP Linha 7 – Educação de Jovens e Adultos: identificando a 

demanda – Vespertino e Noturno 
Profa. Mariângela Graciano 

 

PPP Educação de Jovens e 
adultos - MARIÂNGELA 

Plano de Ensino ADE 

 
PPP Linha 2 – Projetos Pedagógicos Diferenciados – Noturno 

Profa. Rosário Genta Lugli 
 

PPP Projetos pedagógicos 
diferenciados - ROSÁRIO 

Plano de Ensino ADE 

 
PPP Linha 3 – Jogos e o ensino de ciências – Noturno 

Profa. Adriana Regina Braga 
 

PPP Jogos e ensino de ciências 
- ADRIANA Plano de Ensino 

ADE 

 
PPP – Linha 5 – Pedagogia da Alternância e Gestão do 

conhecimento escolar. Estudo de caso em escola média urbana – 
Noturno 

Profa. Célia Giglio 
 

PPP Pedagogia da alternância e 
gestão - CÉLIA GIGLIO Plano 

de Ensino ADE 

 
PPP Linha 1 – Trabalhadores não docentes no campo da 

Educação: carreira e condições de trabalho – Noturno 
Prof. Luiz Carlos Novaes 

 
 
 
 
 
 
 
 

PPP Trabalhadores não 
docentes - LUIZ Plano de 

Ensino ADE 

3º TERMO 
 

Filosofia e Educação I (4729) – Vespertino e Noturno 
Prof. Daniel Revah 

FIXA Filosofia e Educação I - 
DANIEL Plano de Ensino 

ADE 



 
 

Teorias Pedagógicas (8582) – Vespertino e Noturno 
Profa. Renata Marcílio Cândido 

 

FIXA Teorias Pedagógicas - 
RENATA Plano de Ensino 

ADE 

 
Didática e Formação Docente (2715) – Vespertino e Noturno 

Prof. Umberto de Andrade Pinto 
 

FIXA Didática e formação 
docente - UMBERTO Plano de 

Ensino ADE 

 
Psicologia e Educação I (2273) – Vespertino e Noturno 

Profa. Edna Martins 
 

FIXA Psicologia e Educação - 
EDNA Plano de Ensino ADE 

5º TERMO 
 

Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil (6230) 
– Vespertino e Noturno 

Profa. Daniela Finco 
 

FIXA Org trabalho Pedagógico 
EI - DANIELA Plano de 

Ensino ADE 

Fundamentos teórico-práticos do Ensino da Língua Portuguesa 
(2885) – Vespertino e Noturno 

Prof. Fernando Oliveira e Profa. Márcia Romero  
 

FIXA Fundamentos LP - 
FERNANDO E MÁRCIA 

Plano de ensino ADE 

 
Fundamentos Teórico-práticos do Ensino da Matemática I (2886) 

– Vespertino e Noturno 
Prof. Wagner Valente e Profa. Vanessa Dias Moretti1 

 

FIXA Fundamentos 
Matemática - VANESSA Plano 

de Ensino ADE 

7º TERMO 
 

Educação Bilingue: Libras / Língua Portuguesa (3320) – 
Vespertino e Noturno 

Profa. Érica Ap. Garrutti de Lourenço 
 

FIXA Educação bilingue - 
Libras - ERICA Plano de 

Ensino ADE 

 
Fundamentos Teórico-práticos do Ensino Da Arte (3319) – 

Vespertino e Noturno 
Profa. Betania Dantas de Araújo e Vera Gomes Jardim 

 

FIXA Fundamentos Artes - 
VERA E BETANIA Plano de 

Ensino ADE 

 
Fundamentos Teórico-práticos do Ensino das Ciências Naturais I 

(3317) – Vespertino e Noturno 
Prof. Emerson Izidoro dos Santos 

 

FIXA Fundamentos Ensino 
Ciências - EMERSON Plano 

de Ensino ADE 

 
Fundamentos Teórico-práticos do Ensino de Geografia (2646) – 

Vespertino  
Profa. Jerusa Vilhena 

 

FIXA Fundamentos Geografia 
- VESPERTINO - JERUSA 

Plano de Ensino ADE 

 
Fundamentos Teórico-práticos do Ensino de Geografia (2646) – 

Noturno  
Prof. Jorge Barcellos 

FIXA Fundamentos Geografia 
- NOTURNO - JORGE Plano 

de Ensino ADE 

ELETIVAS 
 

Psicanálise e Educação (2574) – Vespertino e Noturno 
Profa. Marian Dias 

ELETIVA Psicanálise e 
Educação - MARIAN Plano de 

ensino ADE 

 
1 No quadro de aulas, indicar apenas o nome da professora Vanessa Dias Moretti.  



 

 
A psicogênese da formação humana e as representações sociais 

sobre corpo e velhice na contemporaneidade (6219) – Vespertino e 
Noturno 

Profa. Maria Cecília Sanches e Prof. Adalberto Souza 
 

ELETIVA A psicogênese da 
formação humana - CECÍLIA 

E ADALBERTO Plano de 
Ensino ADE 

 
Desigualdade de Raça, gênero e políticas públicas (7659) – 

Vespertino e Noturno 
Profa. Marina Mello 

 

ELETIVA Desigualdades 
Raça, Gênero - MARINA 

Plano de Ensino ADE 

 
Leitura de Clássicos do Pensamento Educacional (6223) – 

Vespertino 
Profa. Márcia Jacomini 

 

ELETIVA Leitura de clássicos 
do pens eduacional - MÁRCIA 

J Plano de Ensino ADE 

 
Educação Escolar Quilombola (8585) – Vespertino 

Prof. Cleber Santos Vieira 
 

ELETIVA Educação Escolar 
Quilombola - CLEBER Plano 

de Ensino ADE 

 
Fundamentos Antropológicos da Educação Inclusiva (7291) – 

Vespertino 
Prof. Marcos Cezar de Freitas 

 

ELETIVA Fundamentos 
antropológicos Ed Inclusiva - 
MARCOS CEZAR Plano de 

Ensino ADE 

 
Desenvolvimento moral: da regulação externa à auto-regulação 

(4265) – Vespertino 
Profa. Adriana Regina Braga 

 

ELETIVA Desenvolvimento 
moral - ADRIANA Plano de 

Ensino ADE 

 
O currículo da cidade e a escola pública: paisagem e território na 
formação de professores dos anos iniciais do ensino fundamental 

(7544) – Vespertino 
Prof. Jorge Barcellos 

 

 
ELETIVA Currículo da cidade 

e a escola pública - JORGE 
Plano de Ensino ADE 

 
Pensamentos Marginais e microrrevoluções do desejo para a 

Educação (8584) – Vespertino 
Prof. Alexandre Filordi 

 

ELETIVA Pensamentos 
marginais e microrrevoluções - 

ALEXANDRE Plano de 
Ensino ADE 

 
História da formação docente e do trabalho dos professores dos 

anos iniciais no Brasil (8587) – Noturno 
Profa. Isabel Bello 

 

ELETIVA História da 
formação docente - ISABEL 

Plano de Ensino ADE 

 
Inclusão digital e inclusão social: questões para a educação básica 

(7359) – Noturno 
Profa. Lucila Pesce 

 

ELETIVA Inclusão digital e 
inclusão social - LUCILA 

Plano de Ensino ADE 

 
Gestão educacional: entre prescrições, formação de quadros e 

cotidiano escolar (6221) – Noturno 
Profa. Célia Giglio 

 

ELETIVA Gestão educacional 
- CÉLIA GIGLIO Plano de 

Ensino ADE 



 
Alfabetização científica e resolução de problemas na educação 

geográfica: o papel da linguagem cartográfica (8589) – Noturno 
Profa. Jerusa Vilhena 

 

ELETIVA Alfabetização 
científica e resolução de 

problemas - JERUSA Plano de 
Ensino ADE 

 
Planejamento e organização do ambiente sonoro nos espaços 

educacionais - Pesquisa, análise e elaboração de propostas (7937) 
– Noturno 

Profa. Vera Jardim 
 

ELETIVA Planejamento 
ambientes sonoros - VERA 

Plano de Ensino ADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Especial de retomada da Residência Pedagógica  

Curso de Pedagogia 

 
 
 
Em conformidade com o item 52 da NOTA - Estágios profissionalizantes dos(as) 
estudantes de graduação da Unifesp, em tempos de calamidade pública devido ao 
Covid-19, publicada pela PROGRAD em 28 de março de 2020, o Colegiado do Curso de 
Pedagogia e o Programa de Residência Pedagógica elaborou este Plano Especial de 
retomada das modalidades de Residência Pedagógica, tendo como base: a manutenção de 
formas apropriadas de realização do estágio curricular obrigatório em cada uma das 
modalidades; condições de atendimento aos estudantes frente a parceria possível com as 
escolas parceiras no contexto de isolamento social; garantia de condições de formação 
aos estudantes em processos de finalização do curso em 2020; e garantia da qualidade 
formativa aos estudantes matriculados no curso.   
 
Esclarece-se que para a elaboração e aprovação do presente Plano foram realizadas 
consultas aos estudantes matriculados em cada modalidade de Residência Pedagógica, 
para posterior aprovação no âmbito do NDE, Comissão de Curso e Câmara de Graduação.  
 
Abaixo, apresenta-se o Quadro 2, com descrição sobre as formas de retomada e 
atendimento de cada modalidade de RP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 O item 5 da Nota – PROGRAD de 28/03/2020 dispõe: “No caso de estágios obrigatórios/curriculares dos 
cursos de graduação, a coordenação do curso e/ou os(as) docentes/técnicos da Unifesp responsáveis pelos 
estágios devem analisar internamente e em diálogo com os(as) estudantes e as instituições parceiras as 
condições de manutenção ou de suspensão temporária dos estágios. Caso a opção seja pela manutenção dos 
estágios, deve-se garantir tanto as medidas de proteção à saúde e de prevenção de contágio pelo coronavírus, 
como as formas adequadas de supervisão, tanto por parte das instituições como da universidade, sempre 
com a finalidade de garantir a segurança do(a) estudante e o almejado aprendizado estudantil.” 



Quadro 2 – Residências Pedagógicas que serão ofertadas remotamente, com 
indicação da especificidade do atendimento3  

 

Modalidade de 
Residência 
Pedagógica 

Especificidade do atendimento aos estudantes 
em ADE 

Justificativa para a especificidade do atendimento  

Educação Infantil 
(7941) 

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 1º 
semestre letivo de 2020, remotamente, apenas 

àqueles que, já estando matriculados, são também 
prováveis formandos no ano de 2020 ou que estão 

apenas matriculados na RPEI e dependem dela para 
manutenção do vínculo institucional. 

- 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 minimiza 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, 
de forma prioritária e remotamente, podem realizar a 
RPEI com atividades específicas que abordam o contexto 
vivido no âmbito da Educação Infantil.  
Caso a (o) estudante em condição de formação em 2020 
opte por não cursar a RPEI remotamente, será garantido o 
direito de exclusão da matrícula, conforme previsto na 
Portaria da Prograd. 

Gestão Escolar 
(7944) 

A Residência Pedagógica em Gestão Escolar 
será ofertada remotamente no 1º semestre, 

excepcionalmente, apenas para: estudantes que já 
haviam iniciado ou concluído o período de 

imersão da RP/GE antes de 16 de março, quando 
todas as atividades acadêmicas dos cursos de 

graduação foram suspensas em função da 
pandemia; estudantes que,  já concluíram as 

demais modalidades da RP (ou irão concluí-las 
neste 1º semestre de 2020 que será retomado a 

partir de 03/08) e dependem da RPGE para 
completar o Curso de Pedagogia; estudantes que, 
já estando matriculados, são também prováveis 
formandos no ano de 2020; estudantes que estão 
apenas matriculados na RPGE e dependem dela 

para manutenção do vínculo institucional. 
 

- a modalidade RP de Gestão Educacional (RPGE), 
como todas as demais RP, é um programa especial de 
estágio curricular concebido para a formação de 
pedagogos que atuarão como gestores educacionais e 
cujas atividades são desenvolvidas em instituições 
públicas da rede estadual de São Paulo – as escolas-
campo; 
- nas escolas-campo, os alunos residentes devem 
acompanhar e participar dos eventos cotidianos que 
envolvem as ações da equipe de gestão (por exemplo, a 
formação continuada dos docentes, as reuniões de 
planejamento, os conselhos de classe/ano/ciclo, os 
encontros dos conselhos de escola, da Associação de 
Pais e Mestres (APM), encontros de avaliação 
institucional, entre outras); 
- todas as escolas estaduais públicas estão, no 
momento, fechadas, funcionando apenas com 
atividades remotas e assim permanecerão até o início 
de setembro, conforme previsão preliminar da própria 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo; 
- as atividades internas à escola, que estão acontecendo 
de modo remoto e poderiam ser de interesse para 
nossos alunos, conforme descrito em item anterior, não 

 
3 As decisões sobre as especificidades de oferta das modalidades de Residências, sobretudo Educação 
infantil e Gestão Escolar, foram tomadas após contato e acordo com os estudantes que estavam previamente 
matriculados para cursá-las no 1º semestre de 2020.  



estão acessíveis (são exclusivas dos profissionais 
cadastrados na Secretaria). 

 

Ensino Fundamental 
(7942) 

Serão atendidos todos os estudantes que já 
efetuaram matrícula na RPEF no 1º semestre, caso 

desejarem. 

- 

Educação de Jovens e 
Adultos 
(7943) 

Serão atendidos todos os estudantes que já 
efetuaram matrícula na RPEJA no 1º semestre, caso 

desejarem. 

- 

 

 

 

Guarulhos, 14 de julho de 2020 
 
 

 
Fernando Rodrigues de Oliveira 

Coordenador do curso de Pedagogia 
 
 

Adriana Regina Braga 
Vice-coordenadora do curso de Pedagogia 

 


