
PLANO ESPECIAL DE RETOMADA DAS RESIDÊNCIAS PEDAGÓGICAS 
EM ADE 

CURSO DE PEDAGOGIA 
 

 

 

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 1º semestre letivo de 
2020, em ADE, apenas àqueles que, já estando matriculados, são também prováveis 
formandos no ano de 2020.  

 

Justificativa para especificidade do atendimento: 

- 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, 
excepcionalmente, podem realizar a RPEI em ADE, 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 em 
ADE, será garantido o direito de exclusão da matrícula, conforme previsto na Portaria 
PROGRAD 1474/2020.  

 

2. RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM GESTÃO ESCOLAR: 

A Residência Pedagógica em Gestão Escolar será ofertada em ADE 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. 



 

 

 

Justificativa para especificidade do atendimento: 

- a modalidade RP de Gestão Educacional (RPGE) 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 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 estão 
acessíveis (são exclusivas dos profissionais cadastrados na Secretaria). 

 

3. RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM ENSINO FUNDAMENTAL: 

A RPEF será ofertada a todos estudantes que já efetuaram matrícula na modalidade 
no 1º semestre letivo de 2020.  

 

4. RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS: 

A RPEJA será ofertada a todos estudantes que já efetuaram matrícula na modalidade 
no 1º semestre letivo de 2020.  

 


