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Programa

O principal foco do projeto foi

o processo de alfabetização

de alunos da Educação

Infantil, do 1ª ao 2º ano do

Ensino Fundamental I. Nesse

contexto, o objetivo encontra-

se relacionado com o grau de

letramento e estrutura do

conhecimento da língua.



Impacto da pandemia

No Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura 
do município de Engenheiro Coelho, de 

12 de abril de 2020, no art. n. 11, 
estabeleceu-se que as aulas presenciais 

seriam remotas conforme protocolo já 
estabelecido. Posteriormente, a 

Prefeitura desse município suspendeu, 
através do Decreto Municipal Nº 54/2020, 
as aulas presenciais até o final de 2020 
nas redes de ensino municipal, estadual 

e particular da cidade.

Foi um momento de novos desafios, com 
a necessidade de distanciamento social 
para preservação da vida, de adaptação 
a novos contextos sociais e políticos e 
encontrar caminhos para mantermos a 

formação dos professores com qualidade 
e, nesse sentido, o vínculo com as 

escolas de educação básica se tornou 
ainda mais importante. 



Equipe da profa. Letícia Cidadini de 
Paula.
Escola Municipal de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental José 
Forner

• Beatriz Simões Coelho de Sales 

• Ema Munuwamale Januário Cussivila

• Jeniffer Silva de Oliveira

• Juliana Caroline dos Santos

• Lopes Uaca Alberto Sachata

• Natália Borges Richter

• Ronara Aparecida Brambilla de Oliveira

• Vanessa Santana Santos



Equipe da profa. Roberta Kelly 
Haeck Elias
Escola Municipal de 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental Odécio Forner

• Késia Novais Silva Santos 

• Naiara de Souza de Freitas

• Vitoria Maria Silva Santos

• Zélia Emília Andrade Ferreira

• Sara Silva de Oliveira 

• Suellen Raissa Alves Pereira 

• Letícia Domaneschi Firmiano

• Estéfani Passadori Morando



Atividades / 3 módulos

Regência e Observação / 
Atividades elaboradas via 

WhatsApp/ em sala de 
aula.

Atividades de residência 
desenvolvidas na escola

Atividades da Residência 
desenvolvidas na IES / 

Capacitações e 
treinamentos.

Atividades da Residência 
desenvolvidas em outros 

espaços educacionais 
(apresentações de 

trabalho em congressos 
on-line) 

Plano de Atividades Relato de Experiência
Produção de artigos 

científicos



Pontos 

positivos e 

negativos do 

programa 

segundo os 

alunos 

residentes

• Pontos Positivos: aprender a manusear as
tecnologias para preparar aulas remotas de
forma lúdica, interativa e dinâmica; também
troca de informações, experiências e
descobertas quanto à nova forma de ensinar
tanto entre residentes em formação como com
as professoras-preceptoras e demais
educadores.

• Pontos Negativos: preocupação quanto ao
impacto e possível defasagem no aprendizado
das crianças decorrente do Ensino Remoto e a
impossibilidade de vivência na sala de aula
(para os residentes em formação).

Destaco: A produção cientifica, (publicação de
artigos e participação em congressos)...



Vídeo 



Convidadas 

Preceptora Profa. 
Letícia Cidadini de 

Paula

Residente, já formada, 
e atual professora na 
Escola Adventista de 
Piracicaba, Beatriz 

Simões. 



Concluindo...

• A educação é dinâmica e o trabalho do docente

também deve ser dinâmico uma vez que novas

situações de grande porte como uma pandemia

ou de pequenos fatos rotineiros fazem parte das

práticas docentes. Nesse contexto, o professor

deve estar apto para tomar decisões, adotar

novas posturas, buscar metodologias e recursos

inovadores que possam auxiliar o

desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos.

• Gratidão:

• A Deus/ Ao UNASP/

• À equipe que coordenou nível institucional o

projeto/ Profa. Giza Sales/ Profa. Denise Moura /

Profa. Rebeca

• Às preceptoras e aos alunos residentes.


