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Edital Sigla do Edital
PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 2020 RESIDENCIA2020
Programas
RESIDENCIA

DADOS DO EDITAL

Número da Inscrição IP
RESIDENCIA20201528882P 200.129.140.45
Iniciada em Submetida em Data do comprovante
10/02/2020 12:43:45 04/03/2020 17:47:39 04/03/2020 17:47:40

DADOS DA INSCRIÇÃO

Nome
MARISA DA SILVA ALBUQUERQUE VIEIRA
Sexo
FEMININO
Nome da mãe
EVA DA SILVA ALBUQUERQUE
Nome do pai

Data de Nascimento Nacionalidade
13/11/1965 Brasil

DADOS PESSOAIS

CPF
203.361.522-72
Identidade Órgão Expedidor Data de Expedição
196821 SSP - RO 23/09/2019

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Tipo Descrição
Principal Avenida Presidente Dutra Centro 2965 Porto Velho/RO Brasil 76801974

ENDEREÇOS
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Tipo Descrição
Principal marisa@unir.br

CORREIOS ELETRÔNICOS

Tipo Número
Principal +55 (69) 21822180

TELEFONES

Instituição de Ensino
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Coordenador Institucional CPF Coordenador Institucional
ANA MARIA DE LIMA SOUZA 11325356204
Início do Projeto Término do Projeto Duração
01/04/2020 01/09/2021 18 meses
Indicador 2 Resposta
a) Possui colegiado instituído para promover a articulação dos cursos
de licenciatura e/ou dos programas e outras ações de formação de
professores na IES?

Não

b) Caso possua colegiado, há representantes das redes de ensino? Não
Resumo do projeto institucional.

PROPOSTA INSTITUCIONAL
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O Projeto será desenvolvido através de subprojetos sob orientação de docentes/UNIR na função de
orientadores destes, no acompanhamento das ações teórico e práticas dos residentes pelos preceptores
que farão as intervenções necessárias e contando com o apoio da equipe gestora da própria Unidade
Escolar. Far-se-á uso de dinâmicas, técnicas e materiais pedagógicos que enfoquem os assuntos sugeridos
pelos profissionais da escola-campo e de diálogo, propiciando a comunicação dos participantes, fazendo
com que os residentes aprofundem e ampliem seus conhecimentos sobre a ação docente como processo
dialético de ensinar e aprender e aos professores (preceptores) para que busquem melhorar suas práticas
pedagógicas para desempenhar suas funções com consciência profissional e oferecer uma educação
pública de boa qualidade, dentro e fora da sala de aula. O procedimento teórico/metodológico será
pautado em três dimensões: formação dos discentes e dos professores preceptores dinamizada pelo
ensino como pesquisa realçando a importância da inserção no lócus (escola, sala de aula) crucial à
formação dos futuros professores das escolas básicas do ensino fundamental e médio;
observação/investigação do âmbito escolar, de modo a colocar em evidência a necessidade do ato de
planejar para o exercício da docência em que o professor como pesquisador se valendo da autonomia seja
capaz de construir seus instrumentais de mediação (plano de aula, seleção de material, metodologias,
avaliações plurais, etc); regência como expressão dos resultados do processo investigativo cujas
intervenções possam contribuir para a produção de novos saberes no âmbito escolar. Nesse processo, o
residente terá oportunidade de exercer a atividade de regência para além da aula expositiva dialogada. A
partir deste encaminhamento metodológico, os residentes e os professores orientadores terão a
oportunidade de mapear e conhecer a realidade do ensino nas escolas campo, as expectativas e sugestões
dos professores que lá atuam de modo a contribuir para o encaminhamento de ações e discussões no
processo de formação dos envolvidos.
Objetivos gerais e específicos.
Objetivo geral: Promover a organicidade na relação universidade-escola, professores universitários-
professores das escolas e aos discentes dos cursos de licenciaturas a imersão planejada e sistemática em
ambiente escolar visando à vivência e experimentação de situações concretas do cotidiano escolar e da
sala de aula que servirão de objeto de reflexão sobre a articulação entre teoria e prática e as bases para
um diálogo sobre ensino e aprendizagem no terreno trilhado pelas licenciaturas. Objetivos específicos: -
Orientar a imersão planejada e sistemática dos estudantes em ambiente escolar e na sala de aula para o
desenvolvimento de atividades a partir das condições objetivas de trabalho do professor, da relação entre
teoria e prática profissional docente, utilizando coleta de dados e diagnósticos sobre o ensino e a
aprendizagem escolar; - Promover encontros entre os orientadores do Residência Pedagógica e os
docentes responsáveis pelos estágios, com vistas à socialização das experiências; - Realizar sessões
sistemáticas de estudos com os Orientadores e demais professores envolvidos com a prática de estágios
na UNIR e os Preceptores, sobre temas como: currículo, BNCC, definição de estratégias que estimulem ao
residente a refletir e avaliar sobre sua prática e relação com a profissionalização do docente escolar, para
registro em relatório e contribuir para a avaliação e socialização de sua experiência como residente, entre
outros; - Definir instrumentais para o processamento de acompanhamento e avaliações; - Incentivar
discussões para o emprego de estratégias metodológicas que deem vida a sala de aula, tornando os
momentos de estudos e discussões agradáveis e acolhedoras; - Estimular a relação cooperativa entre os
orientadores, preceptores e os gestores das escolas-campo; - Contribuir para a formação da consciência
profissional crítica do residente na medida em que este for se apropriando do olhar de professor em
relação ao que é específico ao exercício da profissão.
Descrição das ações para a institucionalização e valorização da Formação de professores na
IES.
- Criação de um colegiado para a promoção de articulação dos cursos de licenciatura, NDEs e/ou dos
programas como PIBID e Monitoria Acadêmica e outras ações com vistas ao fortalecimento da formação de
professores na IES; - Incentivo e colaboração à realização de semanas pedagógicas e/ou outras atividades
de cunho didático-pedagógico.
Descrição da forma como o projeto institucional articulará teoria e prática.
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A articulação se dará, fundamentalmente, por meio das atividades teóricas e práticas realizadas no seio da
Escola Básica, promovendo articulação com os componentes curriculares dos cursos de licenciatura
voltados para a prática e dos Planos (PPC) desses cursos. Essas atividades independentes dos
componentes curriculares estarão considerando a Base Comum Curricular sem perder de vista as
demandas regionais e a proposta formativa de cada curso e um olhar crítico para a concepção de currículo,
conforme posta na BNCC. Nessa direção, nossa proposta pretende-se de pesquisa e extensão, pois
possibilitará, ao longo do processo, a produção, coleta e análise de situações concretas e subjetivas
presentes nas ações escolares. Tais dados serão frutos da ação dos residentes e dos sujeitos da escola. O
conteúdo suscitado a partir desses dados certamente comporá a tríade reflexão-ação-reflexão.
Contribuições do projeto para o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de
licenciatura.
Considerando a exigência de organização das atividades de inserção e operacionalização na escola-campo,
pelos Residentes, com o acompanhamento formal por parte dos Preceptores e do Orientador e da
articulação entre esses, promoverá oportunidades de reflexão sobre o processo e seus resultados. Tal
prática apontará para a escola que não só a Universidade é responsável por formar professores críticos,
com competências técnica, política e humana, mas a totalidade do sistema com responsabilidade
colaborativa. Essas reflexões, pautadas sobre as condições objetivas de estudo e trabalho, apontarão
caminhos para repensar e reorganizar os processos de inserção e permanência na escola como
oportunidade de vivências formativas.
Relevância do projeto para a formação inicial de professores na IES.
A própria forma de organização e operacionalização dos subprojetos em módulos de seis meses
subdivididos em 86 horas de preparação da equipe, estudos sobre os conteúdos da área e metodologias de
ensino, a ambientação na escola, a observação semi-estruturada e a elaboração de relatório do residente
com a participação do preceptor e do docente orientador, avaliação da experiência, dentre outras
atividades; 12 horas de elaboração de planos de aula e 40 horas de regência com acompanhamento do
preceptor, justifica a relevância de um projeto que se propõe numa ação teoria-prática e a relação entre as
instituições e os seus formadores.
Expectativas de como o projeto contribuirá com as escolas-campo.
Considerando a organização do projeto com base na pesquisa-ação e a relação direta entre a universidade
e escola por meio dos seus atores em ações conjuntas como identificação de problemas, definição de
atividades para a solução e avaliação dos resultados, promoverá a reflexão e apropriação de
conhecimentos que favorecerão aos professores (preceptores) o repensar de suas ações e, por
conseguinte, da própria escola tendo como consequência a melhoria do que ali realizam.
Estratégias de articulação com as Secretarias de Educação do Estado ou Município.
A exemplo da relação que se estabeleceu na versão anterior do RP, se manterá uma relação direta
Universidade, Secretaria de Estado da Educação e Secretaria Municipal de Educação por meio da
coordenação institucional e aqueles servidores que as secretarias definirem como os responsáveis pela
articulação, se dando, fundamentalmente, por meio de conversas e reuniões sempre que necessário.
Descrição de como as ações do projeto podem ser ampliadas para as demais licenciaturas.
O próprio edital RP/2020 determina as licenciaturas que poderão participar do RP, porém na instância
interna, pretendemos convidar as demais licenciaturas, em especial os professores envolvidos com os
estágios supervisionados, a participarem dos momentos de estudos promovidos pelos orientadores junto
aos residentes para estudar temas como a BNCC, com o propósito de compreensão em articulação com as
experiências vividas pelos professores na escola e em particular na sala de aula, a importância dos
registros como instrumentos fundamentais para um processo de avaliação, bem como a definição e
elaboração desses instrumentais.
Estratégias de acompanhamento e avaliação dos subprojetos.
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Partindo do pressuposto de que uma avaliação que vise à melhoria do processo em ação deve ser
contínua, pretende-se por meio de reuniões, rodas de conversa, manter o acompanhamento e, como
avaliação ao final de cada módulo, realizar encontros envolvendo os preceptores, os residentes e os
orientadores para analisar os alcances e as limitações do processo e fazer as retomadas necessárias no
módulo seguinte.

Área Municípios/UF Municípios de Articulação
Biologia Química Matemática Porto Velho/RO Ji-Paraná/RO Ji-Paraná/RO Porto Velho/RO
Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
LORENA CANDICE DE ARAUJO
ANDRADE 96233559120 Sim

KATIA SEBASTIANA CARVALHO
DOS SANTOS FARIAS 14942259215 Não

ANA CAROLINA GARCIA DE
OLIVEIRA 29744643862 Não

LEONIR SANTOS DE SOUZA 42082285200 Não

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Coordenador de Área CPF Bolsista?
ANA FANNY BENZI DE OLIVEIRA
BASTOS 52327442168 Sim

MARCIA ROSA ULIANA 68602014287 Não

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Informações do Subprojeto
Objetivos Específicos do Subprojeto.
- Promover a qualidade da formação de docentes nas áreas de Biologia, Matemática e Química, conduzindo
o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente; - Proporcionar
aos licenciandos no âmbito do cotidiano escolar, o desenvolvimento da observação, participação e
regência visando a prática docente de caráter inovador e interdisciplinar, contemplando o uso de
tecnologias e práticas ativas no processor de ensino e aprendizagem, em conformidade as competências
gerais da BNCC; - Fomentar a articulação entre educação superior e educação básica, para a formação
inicial de professores da educação básica; - Contribuir para a articulação entre teoria e prática, ampliando
a compreensão de saberes docentes fundamentais para a formação dos alunos nos cursos de licenciatura,
incluindo saberes específicos necessários as áreas de Ciências Biológicas, Matemática e Química; -
Estimular o desenvolvimento e divulgação de pesquisas na área educacional. - Estudar temas na área de
Ciências da Natureza, entre eles a experimentação, letramento científico, eixos temáticos previstos na
Base Nacional Comum Curricular.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.

SUBPROJETO
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O município de Porto Velho está localizado no extremo norte do Estado de Rondônia, e apresenta uma
população estimada em 529.544 habitantes (IBGE, 2019), é a capital com maior extensão de área
territorial (34.090,954 km²) do Brasil. Apresenta aproximadamente 80.719 alunos matriculados no Ensino
Fundamental e 16.956 no Ensino Médio. Os resultados apresentados para o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) divulgados pelo Governo Federal em 2017, são de 5,3 para os anos iniciais do
Ensino Fundamental e 4,5 nos anos finais, a média do município atingiu a meta estabelecida, no entanto,
apenas 11% das escolas alcançaram 6 nas séries iniciais e 1,9% nas séries finais. O Ensino Médio
apresentou em 2017 um IDEB de 4,0, não atingindo a média projetada para 2017 de 4,7 (MARIZ, 2018). A
cidade passou por vários ciclos migratórios desde sua criação, no último ciclo que ocorreu no período 2007
a 2010, o município sofreu uma grande expansão demográfica temporária, com chegada de significativo
número de imigrantes oriundos de outros estados do Brasil, em razão da construção do Complexo
Hidrelétrico do Rio Madeira e posteriormente com a chegada de imigrantes de outros países como o Haiti e
a Venezuela. Estes ciclos migratórios impactaram a economia do município e exigiram reorganização da
rede pública de ensino, com aumento de vagas e infraestrutura das escolas, além dos problemas sociais
advindos do aumento da população. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total em
2017, era de 32.9% em 2017, com o salário médio mensal de 3.3 salários mínimos (IBGE). Observou-se que
de acordo com o último censo demográfico, 5,7% da população municipal vivia em situação de extrema
pobreza. Tais informações foram obtidas através do cadastro único para programas sociais do governo
federal que em 2017, que contou com 18.750 beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF). O programa
influenciou nas taxas de matrícula, abandono escolar e progressão escolar (HECKTHEUER, 2018), porém,
apesar de alguns dados positivos, observou-se que em 2018 (INEP) 1,1% dos alunos (anos iniciais) acabam
abandonando a escola pública. Já para os anos finais e Ensino Médio a evasão é de 3,0% e 7,3%,
respectivamente. Segundo o INEP, os dados acima de 5% (caso do Ensino Médio) a situação indica a
necessidade de definir estratégias para conter o avanço da evasão escolar. Tal situação implica em
compreender a necessidade de adotar diferentes formas de organização curricular, e, sobretudo,
estabelecer princípios orientadores para a garantia de uma formação eficaz dos jovens, capaz de atender
os diferentes anseios dos que se encontram na faixa etária própria de escolarização, promovendo a
capacidade de pensar, refletir, compreender e agir sobre as determinações da vida social e produtiva,
articulando trabalho, ciência, cultura e tecnologia na perspectiva da emancipação humana, de forma
igualitária a todos os cidadãos. Estudos sobre estimativas de demandas educacionais no Ensino
Fundamental e Ensino Médio apontam para cenários que necessitam não só de aportes de recursos
financeiros e humanos para ampliar a oferta de vagas àqueles que venham requerer, mas também, o
fortalecimento institucional na execução das políticas traçadas para o Ensino básico.
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
As competências e habilidades necessárias à formação dos residentes serão identificadas e as ações
formativas serão organizadas e desenvolvidas em níveis crescentes de complexidade, para que eles
adquiram autonomia nas atividades que serão realizadas nas escolas. As reuniões de formação serão
realizadas de forma contínua, onde abordaremos o estudo e reflexão sobre a prática docente. Através das
atividades de observação, participação e regência, o desenvolvimento das atividades do programa será
importante para o residente refletir sobre e vislumbrar futuras ações pedagógicas, tornando-as cada vez
mais significativa. Nas reuniões com orientadores e preceptores os residentes poderão socializar suas
experiências em sua sala de aula com seus colegas, produzindo discussão, possibilitando uma reflexão
crítica, construindo a sua identidade e lançando, dessa forma, um novo olhar sobre o ensino, a
aprendizagem e a função do educador.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.



20336152272/RESIDENCIA20201528882P Emitido em: 04/03/2020 17:48

Versão do Relatório: 0.79.0 7 de 32

O trabalho de formação será realizado através de reuniões presenciais com toda a equipe valorizando a
troca experiências, de discussões, informações e experiências. As reuniões com supervisores e as
vivências proporcionadas no ambiente escolar permitirão o desenvolvimento progressivo de competências
e habilidades necessárias para o planejamento de aulas, projetos e aulas de campo e experimentais
permitindo a proposição de forma autônoma, pelos bolsistas de novas situações de aprendizagem inclusive
utilizando as TICs e diversos recursos didáticos nas aulas.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
- Estudo e discussões sobre as competências gerais da BNCC com bolsistas e supervisores. -
Acompanhamento das ações de implementação da BNCC na escola. - Desenvolver o planejamento didático
levando em consideração as unidades temáticas e as habilidades que devem ser desenvolvidas dentro de
cada área (Biologia, Matemática e Química) e sempre priorizando o trabalho de forma interdisciplinar, de
acordo com o que está proposto na BNCC; - Avaliação das atividades realizadas à luz dos referencias
teóricos sobre BNCC.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
- Reuniões com preceptores do Residência Pedagógica, equipe gestora da escola e residentes para
explicitação do projeto e reconhecimento da organização escola; - Diagnóstico do ambiente físico da escola
bem como dos espaços e projetos pedagógicos; - Observação de aulas e projetos escolares com registros
em caderno de campo; - Participação de reuniões de planejamento com supervisores e coordenação;
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
Os coordenadores da IES promoverão reuniões periódicas com os alunos e supervisores, para estudo e
reflexões de temas relacionados a atividade docente e conteúdo específicos da área; onde serão
desenvolvidos seminários, minicursos, entre outras ações. Os supervisores também promoverão reuniões
com os alunos para planejamento, avaliação e replanejamento de ações nas escolas. As atividades dos
alunos na IES e na escola contará com registro de aulas em caderno de campo bem como registro da
frequência em formulário próprio. Os coordenadores e supervisores orientarão de forma individual e/ou
coletiva a elaboração e execução do plano de trabalho dos licenciandos.
Resultados esperados para o subprojeto.
- Formação continuada em regime de colaboração de três professores da rede pública que atuarão como
supervisores; - Formação inicial de vinte e quatro alunos bolsistas e 6 voluntários dos Cursos de
Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Química da UNIR
reflexivos e pesquisadores da sua prática; - Melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem na área de
Matemática e Ciências da Natureza nas escolas parceiras; - Desenvolvimento de práticas docentes de
caráter inovador e interdisciplinar; - Aumento da utilização de tecnologias de informação e comunicação
(TIC) para o desenvolvimento da regência e de projetos educacionais; - Aumento da valorização da
profissão docente entre os alunos dos cursos de Ciências Biológicas, Matemática e Química da UNIR; -
Aprimoramento da docência com desenvolvimento de práticas inovadoras na educação; - Aperfeiçoamento
das habilidades de leitura, de escrita e de comunicação do licenciando; - Publicação de resultados de
projetos e pesquisas em monografias, livros, anais, periódicos e eventos da área; - Estreitamento dos laços
entre Universidade e Escola Básica.
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.

No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.
Considerando as três áreas envolvidas, a integração entre elas se dará por meio do estudo conjunto com a
participação dos residentes, orientadores e preceptores, com vistas ao planejamento, execução e
avaliação das atividades realizadas.
Área Municípios/UF Municípios de Articulação
Física Ji-Paraná/RO Ji-Paraná/RO
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Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
RICARDO DE SOUSA COSTA 01217737790 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Informações do Subprojeto
Objetivos Específicos do Subprojeto.
- Promover o diálogo entre o Ensino Superior e a Educação Básica no processo de redimensionamento das
novas exigências profissionais contempladas por meio da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); -
Proporcionar ao residente a vivência da relação entre teoria e prática docente na escola em conexão com
os novos pressupostos da BNCC; - Desenvolver projetos que fortaleçam a integração entre as Ciências da
Natureza, e também com outros componentes curriculares no contexto da formação de um profissional; -
Favorecer a construção de competências e habilidades para o desenvolvimento de experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador, interdisciplinar e que busquem a
superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem, oferecendo referenciais de
ação docente; - Compreender as conexões dos diversos níveis escolares e as relações entre gestão,
supervisão e docência; - Elevar a qualidade da formação inicial dos licenciandos em Física; - Compreender
e melhorar o Ensino de Ciências da Natureza e Física no 9º ano do Ensino Fundamental, 1º, 2º e 3º ano do
Ensino Médio, além de agregar as condições de integração dos discentes (residentes) nestas respectivas
áreas de atuação profissional; - Promover a integração das ações voltadas à aprendizagem das
metodologias para o Ensino de Física permitindo alcançar uma melhor qualidade na formação dos
residentes e uma nova dimensão de integração na escola; - Proporcionar entre o orientador, preceptores e
os residentes de Física, um olhar conjunto sobre os saberes, vivências e os conhecimentos, em ações que
promovam uma melhor compreensão dos processos de aprendizagem de Física e integrações possíveis
para o Ensino Fundamental e Médio.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
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O Estado de Rondônia, com área totalmente localizada na Amazônia Legal e na Região Norte do Brasil, tem
uma população de 1.757.589 pessoas (estimativa 2018 - IBGE), cobrindo uma área de 237.576,167 km2.
Ele possui 52 municípios, sua capital é Porto Velho, tem uma renda per capita de R$ 16.605,00 (dado de
2012) e possui como principais atividades econômicas a agricultura, a pecuária e o extrativismo (vegetal e
mineral). A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é uma universidade multi Campi cuja sede
é situada na capital do Estado. Devido ao processo interiorização iniciado em 1988, a UNIR possui
atualmente 8 Campi, estando um deles na cidade de Ji-Paraná, que tem como particularidade ser a
segunda maior cidade do estado, com população estimada de 127.907 pessoas (estimativa 2018 - IBGE),
ser a cidade mais próxima do centro geográfico do Estado e ter, na sua circunvizinhança, várias cidades
cuja população total é quase metade da população estadual. O Campus de Ji-Paraná possui atualmente um
total de aproximadamente 1.000 alunos matriculados nos cursos de Licenciatura em Matemática,
Pedagogia, Licenciatura em Física, Bacharelado em Física, Educação Intercultural, Bacharelado em
Estatística e Engenharia Ambiental. O Campus também possui duas especializações, uma em Educação
Matemática e outra em Educação Indígena. Além disto, o Campus é o polo de número 5 do Programa de
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), vinculado ao Departamento de Física de Ji-
Paraná (DEFIJI) e também polo do recém-implantado Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e
Regulação de Recursos Hídricos (PROFÁGUA), vinculado ao Departamento de Engenharia Ambiental (DEA).
Sobre recursos humanos, o Campus conta com um total de 94 docentes e 23 técnicos administrativos. O
Município de Ji-Paraná está localizado na região centro-leste do estado de Rondônia, distribuído em uma
área territorial de 6.896,65 Km² representando 2,9% da área do estado. O município possui uma população
estimada em 132.667 habitantes, considerado o segundo município de maior importância econômica do
estado tem um PIB equivalente a R$ 2.648.653.000,00 (IBGE/SEPOG). O Município sedia vários órgãos
públicos, além dos da esfera municipal, os dos Entes estadual e federal. Considerado como a sede regional
de todos os municípios que compõe a região central do Estado. A Lei Orçamentária Municipal nº 3017, de
15 de dezembro de 2016 instituiu o orçamento programa para o exercício de 2017, estimou a Receita em
R$ 263.584.698,06 e fixou a Despesa em igual valor, atendendo o principio do equilíbrio orçamentário.
Desta forma tem seu bojo, delineado 14 programas propositados para a gestão do Município, e dois 6 em
condições especiais que se referem a serviço da dívida interna, juros e amortização e reserva de
contingência, respectivamente. A cidade possui nove escolas particulares e 36 escolas públicas de ensino
fundamental e médio e 6 faculdades de ensino superior.
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
O referencial teórico e metodológico do subprojeto é o fundamento para a afirmação de que toda a
proposta, materializada nas atividades a serem desenvolvidas no subprojeto, contribuirão para a
construção da autonomia dos licenciando, pelas razões a seguir: a) A proposta possibilitará o conhecimento
da realidade concreta da escola pública, o que dará ao licenciando a possibilidade de analisar, planejar e
desenvolver atividades reais e voltadas para uma realidade específica: a escola, a sala de aula, os alunos
daquela sala de aula com suas necessidades; b) O referencial teórico propõe um trabalho dialógico com
conhecimento e intervenção na realidade. Com isso, os estudos promovidos com preceptores e residentes,
juntamente com o professor orientador, serão um aporte para que o residente aprofunde conhecimentos
que serão necessários para sua atuação na sala de aula; c) O licenciando irá observar a escola e sala de
aula e, a partir dos conhecimentos já construídos poderá tirar dúvidas nos encontros com os preceptores e
professor orientador de estudos; d) O licenciando terá a oportunidade de construir propostas de atividades
com orientação dos preceptores e professor orientador. Considerando a dinâmica acima descrita,
certamente o residente estará construindo competências que culminam de forma positiva para a
construção da autonomia no exercício futuro da docência.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
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O trabalho será desenvolvido a partir de estudos em grupos. Os encontros serão realizados na
universidade e na escola-campo, com ênfase na dialogicidade entre os participantes. O docente orientador
fará um diagnóstico para levantar necessidades de aprofundamento do conhecimento específico e
juntamente com os preceptores planejará os encontros de estudos; oficinas para a produção de materiais
didáticos; discussão sobre situações encontradas no processo de realização das atividades.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
Primeiramente será levantado nas escolas-campo como as mesmas vêm fazendo a articulação da BNCC
com o currículo. Após, nos grupos de estudos que envolverão residentes, preceptores e docente
orientador, serão levantadas as possibilidades de aprofundamento do conhecimento sobre a BNCC
considerando as lacunas identificadas e definição de melhorias para o desenvolvimento da ação didática
no ensino e aprendizagem de Física. Levar para o curso de Física/UNIR os resultados do levantamento para
uma discussão de modo a proporcionar reflexões sobre a necessidade de atualização do currículo do curso
frente a realidade. De todo modo, o subprojeto visará a formação de professores para a educação básica e
o foco será a relação teoria e prática, com uma didática que privilegie a interdisciplinaridade.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
O trabalho de inserção e ambientação dos residentes nas escolas terá a princípio momentos de estudos do
contexto social escolar para conhecer o funcionamento da escola e a cultura organizacional; reuniões com
professores preceptores, a equipe gestora da escola e demais professores que queiram participar com o
propósito de trazer esclarecimentos sobre dúvidas que os residentes tenham referentes ao contexto da
escola; vivenciar, por meio da observação semi-estruturada, a rotina escolar da sala de aula a partir de um
roteiro definido pelo residente juntamente com o docente orientador.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
Serão abordadas atividades que favorecem a reflexão sobre a aprendizagem destacando recursos
importantes como: resolução de problemas, comunicação, jogos, brincadeiras e materiais diversos, assim
como a integração com outras áreas e os aspectos da avaliação da aprendizagem com ênfase no seu papel
diagnóstico. O orientador auxiliará os residentes na elaboração do plano de aula, elaboração dos
experimentos reais ou virtuais e no uso de novas tecnologias aplicadas ao ensino de ciências da natureza
ou física. Os residentes antes de adentrar na sala de aula irão apresentar ao orientador no Campus de Ji-
Paraná no LAPEF (Laboratório de Pesquisa Aplicado em Ensino de Física) os planos de aulas, experimentos
e os métodos de ensino alternativos que serão aplicados nas escolas. Os encontros dos residentes com o
docente orientador realizar-se-ão semanalmente com relatos; supervisão e análise dos casos pedagógicos.
Além disso, caso necessário, encaminhamento de novas ações. Os encontros com o docente orientador e
os preceptores, da mesma forma, ocorrerão quinzenalmente, com relatos e caso necessário,
encaminhamento de novas ações.
Resultados esperados para o subprojeto.
- Fortalecimento e ampliação do diálogo e a parceria entre a Universidade Federal de Rondônia, por meio
de seu Departamento Acadêmico, curso de Física, e os professores da rede pública; - Participação intensiva
dos residentes no cotidiano das escolas-campo, com vistas à minimização da distância entre o licenciando
e a realidade das escolas públicas, os capacitando ainda mais para o exercício da docência; - Aquisição de
autoconfiança para realizar um bom trabalho com inovação tecnológica, novas didáticas, abordagens
condizentes com as condições dos alunos, elevando a qualidade do ensino; - Construção de um novo olhar
sobre a relação teoria e prática na sala de aula a partir de experimentos junto à turma; - Participação em
Eventos Científicos regionais ou nacionais com a elaboração e confecção de resumos, trabalhos completos
ou artigos; - Influenciar a prática dos professores das escolas-campo quanto à utilização de metodologias
que promovam e facilitem o aprendizado da Física.
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.

No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.
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Área Municípios/UF Municípios de Articulação
Língua Inglesa Língua Espanhola Porto Velho/RO Porto Velho/RO
Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
RENY GOMES MALDONADO 31544762291 Sim
VERA LUCIA CONCEICAO DA
SILVA 36948144268 Não

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Informações do Subprojeto
Objetivos Específicos do Subprojeto.
- Promover o letramento crítico em línguas inglesa e espanhola mediante o uso de materiais autênticos
retirados de gêneros textuais diversos; - desenvolver as competências linguístico-comunicativa,
estratégica, discursiva e sociocultural, promovendo situações de uso da íngua meta em contextos
significativos; - Criar materiais didáticos baseados nos documentos oficiais de ensino de línguas
estrangeiras, respeitando as necessidades regionais e locais; estudar os objetos de conhecimento da Base
Nacional Comum Curricular-BNCC, dos PCNEM e das OCN, para aplicar no processo de ensino e
aprendizagem.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
A realidade educacional das escolas do município de Porto Velho – Rondônia é diversa, pois cada escola
possui sua característica pedagógica, social, econômica e cultural de acordo com sua localização
geográfica na cidade. Porém, o que pode ser observado na quase totalidade das escolas públicas da
cidade, é a carência econômica do corpo discente no geral, sendo que alguns alunos já fazem parte do
mercado de trabalho para ajudarem na renda de suas famílias. Outro percentual dos jovens estão sem
ocupação, não por opção, mas pela falta de emprego, assistência familiar, assistência social e falta de
educação formal dos pais, culminando na falta de interesse dos mesmos para estudar. A grande parte da
comunidade escolar está inserida neste contexto, em que a maior questão é a luta pela sobrevivência. A
ociosidade pode levar muitas vezes à marginalidade, o que gera uma grande violência não só para os
bairros, mas também para seu entorno, trazendo preocupação àqueles que ali residem, transitam,
lecionam e trabalham em outras atividades. E a escola de educação básica pode estar em torno de alta
vulnerabilidade social. Diante do que já tem sido constatado em algumas escolas nas quais foram
desenvolvidos outros projetos, mais da metade dos estudantes residem no entorno da escola, sendo o
restante proveniente de bairros periféricos. Sabe-se que boa parte dos responsáveis pelos alunos não são
seus pais, e os alunos estão distribuídos em três turnos de funcionamento, atendendo a uma clientela de
adolescentes, jovens e adultos. Sendo assim, este projeto torna-se uma alternativa para que a comunidade
escolar possa desenvolver habilidades comunicativas em língua estrangeira e tenham oportunidades de
vivenciar ações de interculturalidade. A carga horária das aulas de língua inglesa e língua espanhola
muitas vezes não é suficiente para que todas as habilidades linguísticas sejam trabalhadas e o professor se
vê impossibilitado de modificar a realidade do aluno. Com a aplicação deste subprojeto, os discentes terão
a oportunidade de aperfeiçoar conhecimentos de língua estrangeira – e de língua materna – ampliando
suas chances de entrada e permanência no mercado de trabalho, melhorando sua renda, e principalmente,
de acesso ao ensino superior.
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
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Sabe-se que a formação acadêmica dos cursos de licenciatura, não obstante os esforços e as propostas de
articular teoria à prática, ainda é marcada por muitas lacunas, e uma delas se reflete no receio que o
acadêmico sente ao enfrentar o ambiente escolar. Mesmo com as horas dedicadas ao estágio
supervisionado, grande parte dos acadêmicos de licenciatura em língua inglesa e língua espanhola ainda
sentem muita insegurança tanto no que se refere à rotina de sala de aula, quanto no domínio linguístico e
metodológico necessário ao ensino de línguas. Com as ações do Programa de Residência Pedagógica, os
licenciandos terão, dentre outras coisas, oportunidade de aperfeiçoamento das habilidades comunicativas,
participação mais intensa no ambiente escolar e elaboração de materiais didáticos que possibilitarão o
desenvolvimento da autonomia como pesquisador e futuro professor de línguas adicionais. A vivência no
contexto escolar da Educação Básica, serão momentos e situações em que terá a oportunidade de
desenvolver, testar, executar e avaliar estratégias didático-pedagógicas e instrumentos educacionais,
utilizando inclusive tecnologias ducacionais e diferentes recursos didáticos concernentes à leitura e à
oralidade em línguas inglesa e espanhola na sala de aula com o objetivo de auxiliar a prática pedagógica
do residente e futuro professor, contribuindo sobremaneira para a autonomia desse aluno em formação.
Por fim, o contato com os professores/orientadores e preceptores, acompanhando sua rotina e desafios,
pode proporcionar interações em que os licenciandos receberão conselhos e incentivos para aperfeiçoar
suas habilidades e desenvolver sua autonomia.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
- No decorrer do subprojeto, em conjunto com os residentes, preceptores e orientadores, serão
implementadas atividades de preparação do aluno para a residência e para a organização e execução da
intervenção pedagógica, como por exemplo: realização de Oficinas de produção oral e compreensão
auditiva em línguas inglesa e espanhola para o desenvolvimento das competências comunicativas do aluno
residente, que será realizado com a participação de imigrantes hispanofalantes em rodas de conversas,
além das orientadoras e preceptoras; - Seminários sobre: abordagens teóricas para a pesquisa de sala de
aula, observação crítica dos fatos científicos, análise da sala de aula, abordagens e métodos de ensino de
línguas estrangeiras, função social da língua estrangeira, a aprendizagem intercultural, autonomia na
aprendizagem de língua estrangeira, escolha e uso de livros didáticos, planejamento e gerenciamento das
aulas, inglês e espanhol, temas transversais, sequências didáticas utilizando como ferramenta as novas
tecnologias na educação no ensino-aprendizagem de línguas. O objetivo dessas atividades é a formação
global do futuro professor de línguas inglesa e espanhola para que ele seja capaz de articular conteúdos
linguísticos de língua inglesa e espanhola com as discussões vigentes no contexto nacional e local. Essas
atividades (de oralidade e de leitura) fomentam conteúdos transversais, envolvendo temáticas
socioambientais, de gênero, éticas e de diversidade cultural. O resultado dessa ação consiste na inserção
do licenciando no espaço escolar e no universo docente. A comunidade escolar, por sua vez, será
contemplada com um maior aprofundamento de temas transversais a partir do contato com outros pontos
de vista advindos de informações em outro idioma. Nesse aspecto contempla-se todas as vozes e o
trabalho coletivo se vê valorizado, e consequentemente haverá maior interesse na realização das
atividades previstas.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
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Os eixos para ensino de língua inglesa, e por extensão, da língua espanhola na Base Nacional Comum
Curricular são oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural. As
estratégias de articulação desses eixos são: Promoção de oficinas para aperfeiçoamento das habilidades
de leitura, escrita; Ações que possibilitem a pesquisa em sala de aula, em que os residentes poderão
explorar seus conhecimentos linguísticos, aperfeiçoando-os e colocando-os em prática; Proposição de
atividades que promovam a interculturalidade, apresentando a cultura local e a cultura do jovem, bem
como os aspectos culturais de países de língua inglesa e língua espanhola, reforçando questões identitárias
necessárias ao professor de línguas. O subprojeto interdisciplinar Multiletramento de Inglês e Espanhol será
pautado em ações que articulem o ensino de espanhol e inglês em consonância com os eixos da BNCC, de
modo que a propiciar a promoção de reflexões sobre: abordagens teóricas para a pesquisa de sala de
aula,observação crítica dos fatos científicos, análise da sala de aula, abordagens e métodos de ensino de
línguas estrangeiras, função social da língua estrangeira, autonomia na aprendizagem de língua
estrangeira, escolha e uso de livros didáticos publicados, planejamento e gerenciamento das aulas, inglês
e espanhol instrumental, temas transversais, sequências didáticas utilizando como ferramenta as novas
tecnologias na educação no ensino-aprendizagem de línguas. Além de reforçar a interculturalidade por
meio de documentários, filmes e notícias envolvendo países falantes de línguas inglesa e espanhola, para
os discentes do Ensino Fundamental e Médio, com isso, poderá ser apresentado a cultura local e a cultura
do jovem, reforçando assim questões identitárias necessárias ao professor de línguas. Ademais a inserção
de encontros com os alunos/residentes e receptores dos Ensinos Médio e Fundamental para a socialização
das atividades realizadas pela comunidade escolar e a universitária em diferentes ambientes, tais como:
culturais, científicos e tecnológicos, físicos ou virtuais. Poderão ser abordados temas interdisciplinares,
além das questões contemporâneas. Esta ação objetiva um intercâmbio de saberes e das instituições,
integrando a comunidade acadêmica e comunidade escolar mediante um debate sobre temas de interesse
mútuo.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
Uma estratégia de inserção e ambientação dos licenciandos na escola é a promoção de eventos, tais como
oficinas, mostras culturais, festas temáticas, dentre outros, no espaço escolar. Assim, tanto na organização
quanto na execução desses eventos, os licenciandos enfrentarão a necessidade de conhecer o espaço
físico e ter contato com os alunos, interagindo com todos os sujeitos da escola. Outra estratégia de
envolvimento do licenciando no contexto escolar e o estímulo à participação deste no trabalho de
planejamento das aulas e no desenvolvimento das atividades do contexto escolar junto aos preceptores,
ou seja, participação e regência propostas neste projeto, compartilhando com eles as condições e
possibilidades de ensino.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
Para acompanhar o desenvolvimento progressivo dos aspectos pedagógicos e linguísticos dos discentes,
serão realizadas ações de formação contínua para os residentes residentes, a partir da leitura e discussão
de referenciais teóricos contemporâneos educacionais e de formação, por meio de oficinas, minicursos,
aulas simuladas com interação entre os colegas da graduação, elaboração de projetos temáticos e
materiais. Observação tanto dos professores preceptores quanto dos residentes no desenvolvimento das
atividades como planejamento das aulas e demais atividades do contexto escolar,; Contínuas reflexões e
avaliações das ações propostas, realizadas e seus resultados.
Resultados esperados para o subprojeto.
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Os resultados principais pretendidos com este projeto são: melhoramento das condições de ensino e
aprendizagem de língua inglesa e espanhola na escola, produzindo novo significado da presença da língua
estrangeira nesse espaço; Engajamento de professores em formação, em conformidade com estudos
teóricos e práticos de ensino de língua estrangeira; formação de leitores e usuários comunicativamente
competentes em língua inglesa e espanhola; Valorização do conhecimento da língua materna para o
desenvolvimento da autoconfiança e da capacidade de construir sentidos na língua meta; Realização de
atividades relacionadas a conteúdos de disciplinas diversas, contemplando, dessa maneira, a
transdisciplinaridade sugerida; Valorização e promoção da autonomia do professor preceptor;
desenvolvimento do letramento crítico em língua inglesa e espanhola mediante o uso de materiais
autênticos retirados de gêneros textuais diversos; Criar materiais didáticos baseados nos documentos
oficiais de ensino de línguas estrangeiras, respeitando as necessidades regionais e locais, de acordo com
os PCN’s, BNCC; Mais compreensão e análise dos objetos de conhecimento da Base Nacional Comum
Curricular para aplicar no processo de ensino e aprendizagem. Outros resultados a serem apontados neste
subprojeto: Demonstrar alinhamento com as expectativas das redes de ensino; com a avaliação que os
professores das escolas-campo fazem de sua própria formação inicial e de suas expectativas e sugestões
para a formação prática de professores; aderência às orientações formativas e pedagógicas e o
estreitamento na relação Universidade/ Escola Básica.
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.

No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.
A maneira pela qual ocorrerá a articulação e a integração entre as áreas será através de sessões de
estratégias de leituras em língua inglesa e língua espanhola a partir de diferentes gêneros textuais
autênticos, contando com a sugestão dos orientadores e preceptores referentes às temáticas de
preferências dos alunos. Essa ação contempla, além da formação linguística e pedagógica do aluno
residente, a interdisciplinaridade, porque permite a reflexão sobre como os alunos do ensino fundamental
e médio aprendem uma língua inglesa e espanhola. Além disso, esta ação pretende desenvolver a prática
intensiva de leitura e pode motivar o aprendizado das línguas inglesa e espanhola a partir de textos do
mundo real. A articulação também ocorrerá através de elaboração de sequências didáticas e materiais
para as oficinas de oralidade em conjunto com o orientador observando suas sugestões referentes às
necessidades formativas dos alunos do ensino médio e fundamental. Essa ação permitirá ao preceptor
readequar seus planos de cursos e de aulas sob uma perspectiva sequencial e temática dos conteúdos de
compreensão leitora e produção oral em línguas inglesa e espanhola.
Área Municípios/UF Municípios de Articulação
Língua Portuguesa Porto Velho/RO Vilhena/RO Porto Velho/RO Vilhena/RO
Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
MARIA DO SOCORRO DIAS
LOURA JORRIN 15880486320 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Coordenador de Área CPF Bolsista?
ROSANA NUNES ALENCAR 63994224934 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Informações do Subprojeto
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Objetivos Específicos do Subprojeto.
- Fortalecer a relação entre a universidade e a escola de educação básica; - Despertar no residente a
aspiração pela docência; - Contribuir no sentido de potencializar o conhecimento do licenciando acerca da
língua portuguesa e da literatura; - Oportunizar ao licenciando o conhecimento da realidade da educação
básica, e a partir dessa imersão possa mobilizar conhecimentos adquiridos no decorrer da graduação; -
Aliar seus conhecimentos empíricos e teóricos à prática no ambiente da escola; - Desenvolver práticas
pedagógicas em atividades diversas que propiciem ensino interacionista de forma interdisciplinar; -
Instrumentalizar os alunos à elaboração de planos de disciplinas e a utilizar recursos metodológicos para as
aulas de Língua Portuguesa; - Aprofundar o conhecimento sobre a BNCC tanto dos residentes quanto dos
professores da escola; - Favorecer a construção de competências e habilidades para o desenvolvimento de
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador, interdisciplinar e que
busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem, oferecendo
referenciais de ação docente; - Contribuir para a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos
cursos de licenciatura em Língua Portuguesa às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
Porto Velho é um município brasileiro e capital do estado de Rondônia. Situada na margem leste do Rio
Madeira, na Região Norte do Brasil. Foi fundada durante a construção da Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré, comandada pelo magnata norte-americano Percival Farquhar. Em 2 de outubro de 1914 foi
legalmente criada como um município do Amazonas, transformando-se em capital do estado de Rondônia
em 1943, quando criou-se o Território Federal do Guaporé. É o município mais populoso do estado de
Rondônia, (aproximadamente 600.000 habitantes) o quarto mais populoso da Região Norte, atrás de
Manaus, Belém e Ananindeua, e o mais populoso município da Região fora do eixo Amazonas-Pará
(https://www.portovelho.ro.gov.br/artigo/17800/a-cidade). Apresenta aproximadamente 80.719 alunos
matriculados no Ensino Fundamental e 16.956 no Ensino Médio. Os resultados apresentados para o Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) divulgados pelo Governo Federal em 2017, são de 5,3 para
os anos iniciais do Ensino Fundamental e 4,5 nos anos finais, a média do município atingiu a meta
estabelecida, no entanto, apenas 11% das escolas alcançaram 6 nas séries iniciais e 1,9% nas séries finais.
O Ensino Médio apresentou em 2017 um IDEB de 4,0, não atingindo a média projetada para 2017 de 4,7
(MARIZ, 2018). Vilhena, por sua vez, é uma cidade situada no sul do estado de Rondônia, conhecida pelo
clima agradável e pela tradição cultural tipicamente sulista em razão da forte presença de migrantes
oriundos do sul do Brasil. O município foi criado em 11 de outubro de 1977, pela Lei nº 6.444 e, segundo o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), em 2019, a população estimada era de 99.854
pessoas. Isso faz com que Vilhena, em termos populacionais, ocupe o terceiro lugar no ranking do estado,
ficando atrás de Porto Velho, a capital, e do município de Ji-Paraná. Ao analisarmos o Ideb do ensino médio
do município de Vilhena, constatamos que mesmo contando com escolas públicas de referência, a média é
baixa se comparada com as médias nacional e estadual. Por exemplo, em 2017, Vilhena obteve 33 pontos
no Ideb para o ensino médio, enquanto a média nacional e estadual foi de 38 pontos. Isso nos leva a
pensar na necessidade de implementação de políticas públicas que melhorem a aprendizagem dos alunos
dos anos finais da educação básica, no município.
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
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O referencial teórico e metodológico do subprojeto é o fundamento para a afirmação de que toda a
proposta, materializada nas atividades a serem desenvolvidas no subprojeto, contribuirão para a
construção da autonomia dos licenciando, por diversas razões, que seguem: a) A proposta possibilitará o
conhecimento da realidade concreta da escola pública, o que dará ao licenciando a possibilidade de
analisar, planejar e desenvolver reais e voltadas para uma realidade específica: a escola, a sala de aula, os
alunos e alunas daquela sala de aula com suas necessidades; b) O referencial teórico propõe um trabalho
dialógico com conhecimento e intervenção na realidade. Com isso, os estudos promovidos com
preceptoras e residentes, juntamente com as professoras orientadoras, serão um aporte para que o
residente aprofunde conhecimentos que serão necessários para sua atuação na sala de aula; c) O
licenciando irá observar a escola e sala de aula e, a partir dos conhecimentos já construídos poderá tirar
dúvidas nos encontros com as preceptoras e professoras orientadoras de estudos; d) O licenciando terá a
oportunidade de construir propostas de atividades com orientação das preceptoras e professoras
orientadoras. Ainda na perspectiva da construção da autonomia dos licenciandos, ressaltamos que este
subprojeto prevê a realização das ações em um modelo pautado pela corresponsabilidade dos
licenciandos. Esse movimento dará a eles confiança para a construção de sua prática docente, porque
participarão de modo propositivo de todas as etapas do Programa. As injunções do mundo contemporâneo
exigem cada vez mais um profissional que seja autor de suas práticas. Contudo, autoria também é um
processo de coparticipação, daí a importância do trabalho coletivo que este subprojeto prevê, em que as
ações serão mediadas tanto pelo diálogo entre a equipe, como pelo movimento de interlocução com as
escolas-campo participantes.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
O trabalho será desenvolvido a partir de estudos em grupos. Os encontros serão realizados na
universidade e/ou nas escolas-campo, com ênfase na dialogicidade entre os participantes. As docentes
orientadoras de estudos farão um diagnóstico para levantar necessidades de aprofundamentos e,
juntamente com as preceptoras, planejarão os encontros. A dinâmica será de oficinas e produção de
materiais, quando for o caso. Quando necessário, convidados serão levados para aprofundamentos de
metodologias específicas para atender as necessidades formativas dos licenciandos, enfatizando a
importância da ação colaborativa entre os envolvidos. Em que pese o trabalho coletivo, este subprojeto
valorizará o planejamento realizado de forma colaborativa. Desse modo, estudos, pesquisas, planos de
aula, avaliação das ações, enfim, atividades que envolvem a arquitetura deste subprojeto serão realizadas
tendo em vista a parceria, a interlocução, o intercâmbio entre os envolvidos. Assim, mesmo a regência e a
elaboração de relatório, que têm contornos mais solitários do que solidários, serão resultado de um
trabalho conjunto. Do ponto de vista do trabalho coletivo e do planejamento, haverá um movimento
bastante recorrente ao longo do desenvolvimento do Programa. Dito de outro modo, caberá à equipe
estudar, planejar, socializar e avaliar as ações.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
Faz parte do rol das leituras fundamentais necessárias para o desenvolvimento deste subprojeto textos
que deem suporte às ações relacionadas ao ensino de língua portuguesa e literatura, textos que tratem da
importância da leitura para a formação integral de jovens, textos de criação literária e documentos oficiais.
Dentre os documentos oficiais incluímos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). No caso desse
documento, o estudo será norteado pela criação de espaço para a leitura crítica e avaliação dos limites da
BNCC. Primeiramente será levantado na rede pública de educação básica como a mesma vem fazendo a
articulação da BNCC com o currículo desenvolvido nas escolas. Após, nos grupos de estudos que
envolverão residentes, preceptoras e docentes orientadoras, serão levantadas as possibilidades de
aprofundamento do conhecimento sobre a BNCC considerando as lacunas identificadas e definição de
melhorias para o desenvolvimento da ação didática do ensino e aprendizagem. Levar para os cursos de
Língua Portuguesa os resultados do levantamento para uma discussão de modo a proporcionar reflexões
sobre a necessidade de atualização do currículo do curso frente à realidade.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
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O trabalho de inserção e ambientação dos residentes nas escolas terá a princípio momentos de estudos do
contexto social escolar para conhecer o funcionamento da escola, a sua cultura; estudo do projeto
pedagógico da escola-campo, como também da observação da sua estrutura organizacional. Haverá
também um momento dedicado à observação das aulas. Também faz parte da ambientação dos
licenciados na escola o processo de formação, porque discutiremos propostas no esforço de pensar
metodologias para o ensino de língua portuguesa e literatura na educação básica. Do ponto de vista
prático, serão oferecidas oficinas organizadas pelas orientadoras e preceptores. Essas oficinas ocorrerão
durante todo o Programa Residência Pedagógica e serão norteadas por dois movimentos que se
interconectam: i) o contato efetivo com textos dos mais diversos gêneros, com vistas às reflexões
suscitadas pelo próprio texto, seus pontos de tensão e suas possibilidades de diálogos com outros campos
do saber; ii) a constituição de propostas de abordagens interdisciplinares a serem colocadas em prática em
sala de aula. A hipótese é de que, a partir daí, possamos construir coletivamente ideias para as práticas
interdisciplinares e projetos de ensino a serem realizados na escola. Os planejamentos estão
intrinsecamente articulados à regência de classe.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
O acompanhamento da participação dos professores das escolas, neste programa nominados por
preceptores, será feito pelos docentes orientadores. Serão realizados encontros regulares entre
preceptores e docentes orientadores tanto para o planejamento das ações, como para a avaliação dos
resultados obtidos. Considerando que os preceptores estarão em contato frequente e regular com os
licenciandos e também terão participação ativa na elaboração do plano de atividades, alguns encontros
com os orientadores servirão para tratar de questões dessa natureza. Já o acompanhamento dos
licenciandos será feito pelos orientadores e preceptores e compreenderá a seguinte dinâmica: - caberá aos
orientadores e preceptores realizar encontros periódicos e regulares com os licenciandos para estudar e
planejar as ações; - os preceptores acompanharão diretamente os licenciandos nas atividades realizadas
por eles na escola; - periodicamente, os orientadores e preceptores farão encontros para avaliar o trabalho
realizado, replanejar ações, rever o plano de atividades, etc.; - os orientadores acompanharão os registros
dos licenciandos feitos nos diários de campo, relatórios parciais e finais, como também na eventual
elaboração de artigos para publicação em periódicos.
Resultados esperados para o subprojeto.
Espera-se que os resultados alcançados possam oferecer compreensões consistentes (porque resultarão de
experimentações vivenciadas e refletidas pelos envolvidos no subprojeto) para um problema que assola os
cursos de licenciatura, a saber, o distanciamento entre a teoria e a prática docente, e impacta na
qualidade da formação dos recursos humanos necessários ao atendimento das demandas de um mundo
globalizado. No que concerne às áreas envolvidas, esperamos que este subprojeto amplie o diálogo entre
as áreas de educação e os estudos da língua e da literatura a partir de propostas de trabalhos
interdisciplinares, com as teorias vinculadas à formação docente, ao estágio e aos estudos linguísticos e
literários dando contribuições específicas à compreensão de temas de interesse para a formação em
diferentes contextos, bem como a produção de conhecimento na universidade. Por fim, como todo projeto
que envolve trabalho intelectual, não se pode deixar de afirmar que a presente proposta possibilitará a
qualificação da formação de recursos humanos. Nesse sentido, os resultados poderão servir para construir
outras metodologias de ensino da língua e da literatura e, principalmente, para formação do grupo
envolvido, sobretudo, alunos da graduação e alunos e professores da educação básica; o fortalecimento e
ampliação do diálogo e a parceria entre a Universidade Federal de Rondônia, por meio de seus
Departamentos Acadêmicos, curso de Língua Portuguesa, e os professores da rede pública.
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.

No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.

Área Municípios/UF Municípios de Articulação
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Filosofia Porto Velho/RO Porto Velho/RO
Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
LENO FRANCISCO DANNER 00530363011 Sim
CLARIDES HENRICH DE BARBA 43959350953 Não

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Informações do Subprojeto
Objetivos Específicos do Subprojeto.
- Desenvolver habilidades didáticas, metodológicas e teóricas nos licenciandos do Curso de Filosofia, de
modo a fomentar-lhes autonomia, criatividade, inovação e capacidade de gestão, de planejamento e de
organização do ensino como futuros professores; - Fomentar a efetividade do trabalho de grupo como
forma de se abarcar os desafios e de melhor se realizar as potencialidades da e na educação; - Imbricar
teoria e prática, formação teórica ao nível da licenciatura e formação prática no âmbito das escolas
participantes, seja em ermos de ensino de filosofia em sala de aula, de realização de atividades extra-
classe e de participação em comissões, conselhos e grupos de trabalho e de estudos; - Aproximar o Curso
de Licenciatura em Filosofia à realidade escolar do contexto do município de Porto Velho, de modo a
contribuir concomitantemente com o aperfeiçoamento formativo de nossos licenciandos e com o
aperfeiçoamento do ensino de filosofia nas escolas selecionadas; - Permitir o aperfeiçoamento tanto de
nossos licenciandos quanto dos professores vinculados às escolas de educação básica selecionadas; -
Aperfeiçoar o PPC do Curso de Licenciatura em Filosofia e os processos de ensino-aprendizagem de nossa
graduação e pós-graduação a partir das contribuições propiciadas pela Residência Pedagógica.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
O município de Porto Velho possui, conforme pesquisa do IBGE em 2019, em torno de 530 mil habitantes,
com PIB de 7,5 bilhões e renda per capita de 31.793,20 R$ ao ano. Seu índice de desenvolvimento humano
gira em torno de 0,736, sendo considerado alto. Ainda conforme dados do IBGE no ano de 2019, Porto
Velho possui a segunda menor taxa de desemprego entre as 27 unidades da federação, com uma média de
6,7% da mão-de-obra economicamente ativa desempregada, atrás apenas de Santa Catarina, com 6%.
Quanto à educação, tem-se que o referido município possui índice IDEB em 5,3, conforme dados de 2017,
representando uma evolução gradativa e consistente: em 2005, foi de 3,6; em 2007, foi de 4,0; e, 2009, foi
de 4,3; em 2011, foi de 4,7. Por outro lado, as taxas de reprovação e de evasão escolar, em Rondônia de
um modo geral e em Porto Velho em particular, permanecem altas, sendo assim caracterizadas (ano-base
de 2018): Etapa Escolar Reprovação Abandono Aprovação Anos Iniciais 5,3% - 2.465 reprovações 1,1% -
494 abandonos 93,6% - 43.402 aprovações Anos Finais 10,1% - 3.483 reprovações 3,0% - 1.041 abandonos
86,8% - 29.838 aprovações Ensino Médio 11,9% - 1906 reprovações 7,3% - 1.174 abandonos 80,8% -
12.944 aprovações Fonte: IBGE
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
Com a inserção e a vinculação dos licenciandos junto às escolas selecionadas, progressivamente por meio
de visita e apresentação aos professores, à direção e aos demais docentes; conhecimento da realidade
social dos bairros nos quais se situam as escolas; gradativo contato com os estudantes da disciplina de
Filosofia; participação nos conselhos e nos grupos de trabalho das escolas; e oferta das atividades artístico-
culturais extra-classe, que permitirão a complementação dos estudos e a maturação dos temas tratados
nas aulas de Filosofia, com o estudo mais detido sobre a BNCC e a discussão permanente sobre as
experiências vivenciadas, esses alunos estarão construindo autonomia para a sua atuação profissional.
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Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
Nesse sentido, portanto, quatro eixos constitutivos marcarão a relação entre orientador, preceptores e
licenciandos: reuniões de avaliação, discussão e planejamento das atividades; conhecimento do contexto
social e educacional; visitas periódicas e inserção escolar; realização de atividades complementares, de
cunho científico e artístico-cultural.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
A Residência Pedagógica, enquanto complemento nuclear das atividades da Licenciatura em Filosofia,
objetiva desenvolver habilidades individuais, em cada licenciando, ligadas a uma regência de qualidade, à
autonomia didático-curricular, à inovação e à complementação das atividades de ensino com propostas
artístico-culturais e intelectuais que permitam transformar o aprendizado em um processo interdisciplinar e
abrangente, para além do puro e simples diletantismo, contextualizando os conhecimentos, aplicando-os
no cotidiano. Ademais, lado a lado com o desenvolvimento da autonomia e da criatividade educacionais,
tem-se por meta a maturação do trabalho coletivo, grupal, uma vez que a educação é exatamente uma
ação coletiva, organizada e realizada em conjunto. Formação professoral e constituição de uma
comunidade de pesquisa e de ensino são, nesse sentido, dois objetivos básicos do PPC de Filosofia e a
Residência Pedagógica intenciona isso. Concorde com a Base Nacional Comum Curricular, intentamos
fomentar os valores da cidadania, dos direitos humanos e da diversidade como base do trabalho formativo,
tanto no contexto do Curso de Filosofia quanto no que se refere ao tipo de atuação que nossos acadêmicos
terão junto às escolas selecionadas. A filosofia tem como núcleo de trabalho a justificação da
normatividade socialmente vinculante, a partir de um profundo diálogo com as ciências e com a vida
cotidiana. Isso significa que, ao buscar a justificação da normatividade, ela se coloca enquanto uma
perspectiva interdisciplinar e contextualizada – um ponto central na BNCC relativamente à educação básica
– que não pode abrir mão dos temas da diversidade ou do pluralismo, dos direitos humanos e de minorias
político-culturais e da democracia e da cidadania. A imbricação entre teoria e prática é outra base de nosso
trabalho formativo a ser assumido e enfatizado pela Residência Pedagógica, pois, como dissemos acima,
há uma profunda necessidade de complementação entre ambos os pólos, a fim de que nossos acadêmicos
consigam realizar uma formação intelectual completa e madura, tornando-se professores de excelência.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
- Visita às escolas Conhecimento do local de trabalho para conhecimento das turmas nas quais os/as
acadêmicos/as participarão; - - Conhecimento da comunidade onde esta situada a escola; - Encontro
formativo para estudo acerca da proposta da Residencia Pedagógica e seus objetivos; - discussão sobre o
que trazem das visitas. -
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
O orientador do Projeto de Residência Pedagógica em Filosofia participará semanalmente nas escolas
selecionadas, estando em permanente diálogo com os preceptores e com as direções delas, a fim de tomar
conhecimento dos desafios e das potencialidades apresentados pelas escolas e pelos licenciandos, bem
como de contribuir na resolução deles, para sua boa consecução. Ademais, haverá reuniões e momentos
de estudo e de formação permanentes entre o orientador, os preceptores e os licenciandos, a fim de que
todo o trabalho possa ser pensado, reflexivizado e gerido pelo grupo.
Resultados esperados para o subprojeto.
- Maturação do processo de formação de professores, a partir de uma imbricação profunda entre teoria e
prática, entre Curso de Filosofia e escolas de educação básica; - Desenvolvimento da autonomia
intelectual, didática, criativa e inovadora dos licenciandos; - Consolidação da capacidade de trabalhar em
grupo, de discutir, propor e aplicar práticas, conteúdos e estratégias de grupo na educação básica; -
Estímulo à docência e consolidação dos licenciandos no curso, de modo a evitar sua evasão; -
Aperfeiçoamento do PPC do Curso de Filosofia tendo em vista as experiências da Residência Pedagógica e
do PIBID; - Produção de materiais para o incremento do ensino de filosofia nas escolas selecionadas e
outras interessadas.
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Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.

No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.

Área Municípios/UF Municípios de Articulação

Pedagogia Guajará-Mirim/RO Vilhena/RO Porto
Velho/RO

Guajará-Mirim/RO Vilhena/RO Porto
Velho/RO

Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
ROSEMEIRE FERRAREZI
VALIANTE 00565441892 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Coordenador de Área CPF Bolsista?
CLAUDIA JUSTUS TORRES
PEREIRA 80203582691 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Coordenador de Área CPF Bolsista?
JURACY MACHADO PACIFICO 34858040291 Sim
EDNA MARIA CORDEIRO 32675984272 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Informações do Subprojeto
Objetivos Específicos do Subprojeto.
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- Possibilitar o fortalecimento do papel das redes de ensino na formação de futuros professores; - Elevar a
qualidade da formação inicial dos licenciandos do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, promovendo
a interação entre a UNIR e as Escolas da Rede Pública de Rondônia; - Estabelecer vínculos profissionais
entre as escolas-campo e os residentes visando a identificação profissional em relação ao curso; -
Fortalecer e ampliar a relação entre o Curso de Licenciatura em Pedagogia e as escolas públicas de
educação básica para a formação inicial de professores para a educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental; - Incentivar os licenciandos do Curso de Licenciatura em Pedagogia a exercerem a docência
na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental por meio do desenvolvimento de projetos que
os levem a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente; - Elaborar e
desenvolver planos de atividades que incluam a docência em turmas de educação infantil e, em especial,
do 1ª ao 2º ano do ensino fundamental I, de modo a garantir a integração entre as práticas pedagógicas de
alfabetização, literacia e numeracia, em sintonia com a Política Nacional de Alfabetização, instituída pelo
Decreto N° 9.765, de 11 de abril de 2019, conforme orientado no item 3.2.8.1 do Edital Nº 1/2020, da
CAPES; - Promover a adequação dos currículos e proposta pedagógica do Curso de Licenciatura em
Pedagogia às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); - Favorecer a compreensão de
necessidades educativas e as singularidades presentes no processo de aprendizagem das crianças
participantes deste subprojeto, com vistas a estudos, pesquisas e publicações acadêmicas; - Favorecer a
construção de competências e habilidades para o desenvolvimento de experiências metodológicas,
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador, interdisciplinar e que busquem a superação de
problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem, oferecendo referenciais de ação docente
aos futuros pedagogos; - Colaborar com os professores das escolas públicas, através da realização de
oficinas, minicursos e seminários com docentes e discentes do curso de Licenciatura em Pedagogia, na
compreensão da BNCC e construção de materiais interdisciplinares; - Possibilitar a elaboração e publicação
de artigos científicos, resumos em eventos científicos e outros materiais de divulgação da Residência
Pedagógica.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
O ensino fundamental ainda precisa de muito trabalho para avançar qualitativamente, e inclui-se nesses
aspectos a formação inicial, já que os licenciandos são absorvidos pelas escolas, tanto para atuarem na
educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino fundamental I. Mas não só isso. A infraestrutura das
escolas ainda apresenta muitos problemas, tanto de espaços como de condições sanitárias. A rede
municipal atende a Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e modalidades. Conforme dados
disponíveis no portal IDEB, em 2017, a rede de Porto Velho, a maior dos três municípios envolvidos neste
subprojeto, contava com 71 escolas que atendiam o ensino fundamental. Os dados do IDEB nessas escolas
vem crescendo, saindo de 3.5 em 2005 para 5.1 em 2017, ficando ainda abaixo da meta prevista para
aquele ano. No entanto, a Taxa de Aprovação é um dado que chama nossa atenção. Considerando que há
o Ciclo, sem retenção do 1°e do 2° para o 3° ano, do 3° para o 4° há uma considerável taxa de reprovação,
conforme apontam os dados abaixo: Quadro 1 – Taxa de Aprovação – IDEB – 3° Ano do Ensino Fundamental
Ano de Avaliação do IDEB/Taxa de Aprovação 2005 - 83,7 2007 - 80,8 2009 - 82,6 2011 - 83,2 2013 - 84,1
2015 - 77,0 2017 - 82,6 Fonte: Elaborado pelas autoras a partir do site oficial do IDEB, disponível em
http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica. Acesso em: 08 de fevereiro de 2020. Observa-se que os
dados da taxa de aprovação oscilaram, mas não melhoram. Aliás, se considerarmos a evolução de 2005 e
2017, percebe-se que a taxa já esteve melhor que em 2017, mas mesmo assim o IDEB subiu. Evidente que
por conta de outros indicadores e da soma de todos os anos. Com isso podemos inferir que a não
aprendizagem da leitura e da escrita ainda impede que quase 20% das crianças matriculadas fiquem
retidas no 3° ano do ensino fundamental da rede municipal de Porto Velho, o que demanda políticas de
melhorias da qualidade. Esse dado é representativo também nos municípios de Vilhena e Guajará-Mirim.
Destaca-se que a característica da população do município de Guajará-Mirim é a mestiçagem de várias
etnias com os nativos (indígenas aculturados). População tipicamente amazônica com a predominância de
"caboclos" e uma elevada presença da miscigenação com imigrantes da fronteira (bolivianos).
Característica populacional ímpar no estado, sem a influência das imigrações ocorridas ao longo da
BR-364. Por outro lado, o município de Vilhena tem uma população preponderantemente de sulistas.
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Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
O referencial teórico e metodológico do subprojeto é o fundamento para a afirmação de que toda a
proposta, materializada nas atividades a serem desenvolvidas no subprojeto, contribuirão para a
construção da autonomia dos licenciandos, por diversas razões, que seguem: a) A proposta possibilitará o
conhecimento da realidade concreta da escola pública, o que dará ao licenciando a condição de analisar,
planejar e desenvolver atividades reais e voltadas para uma realidade específica: a escola, a sala de aula,
os alunos e alunas daquela sala de aula com suas necessidades; b) O referencial teórico propõe um
trabalho dialógico com conhecimento e intervenção na realidade. Com isso, os estudos promovidos com
preceptoras e residentes, juntamente com as professoras orientadoras, serão um aporte para que o
residente aprofunde conhecimentos que serão necessários para sua atuação na sala de aula; c) O
licenciando irá observar a escola e sala de aula e, a partir dos conhecimentos já construídos poderá tirar
dúvidas nos encontros com as preceptoras e professoras orientadoras de estudos; d) O licenciando terá a
oportunidade de construir propostas de atividades com orientação das preceptoras e professoras
orientadoras. Como dissemos, a própria organização do PRP encaminha o licenciando para a construção da
autonomia quando terá 414 horas, distribuídas em três módulos e em cada módulo terão 138 horas para
estudos, planejamento e ambientação, elaboração de planos e regência. Tudo isso com a participação das
docentes orientadoras e acompanhamento do preceptor.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
O trabalho será desenvolvido a partir de estudos em grupos. Os encontros serão realizados na
universidade e nas escolas-campo, com ênfase na dialogicidade entre os participantes. As docentes
orientadoras de estudos farão um diagnóstico para levantar necessidades de aprofundamentos e,
juntamente com as preceptoras, planejarão os encontros de estudos que serão desenvolvidos. A dinâmica
será de oficinas e produção de materiais, quando for o caso. Quando necessário, convidados serão levados
para aprofundamentos de metodologias específicas para atender as necessidades formativas dos
licenciandos.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
Primeiramente será levantado na rede pública de educação básica como a mesma vem fazendo a
articulação da BNCC com o currículo desenvolvido nas escolas. Após, nos grupos de estudos que
envolverão residentes, preceptoras e docentes orientadoras, serão levantadas as possibilidades de
aprofundamento do conhecimento sobre a BNCC considerando as lacunas identificadas e definição de
melhorias para o desenvolvimento da ação didática do ensino e aprendizagem. Levar para os cursos de
Pedagogia/UNIR os resultados do levantamento para uma discussão de modo a proporcionar reflexões
sobre a necessidade de atualização do currículo do curso frente à realidade. De todo modo, o subprojeto
visará a formação de professores para a educação básica e o foco serão as práticas de leitura, escrita e
conhecimentos matemáticos.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
O trabalho de inserção e ambientação dos residentes nas escolas terá a princípio momentos de estudos do
contexto social escolar para conhecer o funcionamento da escola e a cultura organizacional; reuniões com
professores preceptores, a equipe gestora da escola e demais professores que queiram participar com o
propósito de trazer esclarecimentos sobre dúvidas que os residentes tenham referentes ao contexto da
escola; vivenciar, por meio da observação semi-estruturada, a rotina da sala de aula a partir de um roteiro
definido pelo residente juntamente com o docente orientador.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
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O acompanhamento das atividades dos professores das escolas e dos residentes será realizado por meio
de visitas às escolas, análise de relatórios e nos encontros coletivos que serão realizados quinzenalmente
com residentes e mensalmente com as preceptoras. Ao final de cada semestre será realizada uma
avaliação coletiva, considerando a avaliação e socialização das aprendizagens e desafios, no âmbito do
grupo; planejamento e realização de eventos vinculados aos grupos de pesquisas, para socialização dos
resultados do Subprojeto, ou coletivamente, com todos os demais subprojetos desenvolvidos na IES.
Resultados esperados para o subprojeto.
- Fortalecimento e ampliação do diálogo e a parceria entre a Universidade Federal de Rondônia, por meio
de seus Departamentos Acadêmicos de Ciências da Educação, curso de Pedagogia, e os professores da
rede pública; - Melhoria da qualidade da formação do Pedagogo; - Melhorias no processo de ensino e
aprendizagem dos alunos do ensino fundamental, assim como, os residentes já demonstrem o gosto pela
docência e a compreensão de que o ensinar e o aprender são processos interligados e exequíveis; -
Fortalecimento do conhecimento sobre o processo de alfabetização e o desenvolvimento de habilidades de
literacia e numeracia pelos residentes e preceptores; - Ajudar os licenciandos indecisos a se posicionarem
em relação ao magistério, percebendo-o como a fonte mais rica de auxílio ao processo de construção da
autonomia e cidadania; - Fortalecimento do campo da prática à luz dos referenciais teóricos estudados; -
Realização de estudos, pesquisas e publicações acadêmicas relacionadas ao subprojeto de Pedagogia.
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.

No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.

Área Municípios/UF Municípios de Articulação
Educação Física Porto Velho/RO Porto Velho/RO
Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA
GONCALVES 16251679204 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Informações do Subprojeto
Objetivos Específicos do Subprojeto.
- Promover a inserção dos acadêmicos do curso de licenciatura em Educação Física da UNIR, no contexto
das escolas públicas, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências
metodológicas e práticas docentes que busquem a superação de problemas identificados, no processo de
ensino-aprendizagem. - Proporcionar aos professores orientadores/ preceptores e acadêmicos do curso de
Educação Física a compreensão de forma contextualizada e orientada às possibilidades de planejar e
executar, atividades interdisciplinares com os demais componentes curriculares das escolas parceiras. -
Esclarecer aos acadêmicos que com planejamento é possível proporcionar aos escolares o contato com
diferentes manifestações da cultura corporal do movimento humano para que desenvolvam cuidado com o
corpo e a saúde. - Promover a formação contínua dos professores preceptores (das escolas parceiras), para
que estes, também ampliem a sua base teórica e prática, aproximando-os do consenso de que é possível
uma articulação e complementação entre o ensino, a pesquisa e a extensão com a aproximação entre a
universidade e as escolas da Educação Básica.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Porto Velho é 0,736, em 2010, o que situa esse município
na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui
para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,819, seguida da dimensão de Renda, com índice
de 0,764 e da dimensão de Educação, com índice de 0,638. Sendo a longevidade alta, no município de
Porto Velho, o presente projeto desenvolve ações nas escolas para incentivar o estilo de vida saudável com
conteúdo para cuidar do corpo e saúde. As atividades realizadas nas escolas são fundamentais para que
esses alunos adquiram hábitos saudáveis para vida toda, pois quanto mais cedo se inicia a otimizar as
oportunidades de saúde, mais preparado, fica-se, para envelhecer bem. Os dados nacionais e mundiais
sobre a saúde do adolescente na sua fase escolar são preocupantes. Com o avançar das tecnologias, o
nível de sedentarismo tem aumentado, sendo este, um dos principais fatores para desenvolvimento de
algumas patologias como a obesidade, diabetes, hipertensão arterial, entre outras. No Brasil, os dados de
saúde já identificam aumentos significativos para algumas patologias que se desenvolvem, principalmente,
por alguns maus hábitos. Já temos aproximadamente, 8% da população brasileira diabética e uma das
importantes ações na sua prevenção, é a atividade física, prática que deve ser bastante estimulada nas
aulas de Educação Física. Ademais, sabe-se que a escola é um dos melhores locais para produzir a
educação em saúde.
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
Atualmente, com a implementação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 2018, a área da Educação
Física contempla múltiplos conhecimentos produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo e do
movimento, considerando-se fundamentais as atividades culturais de movimento com finalidades de lazer,
expressão de sentimentos, afetos e emoções, e com possibilidades de promoção, recuperação e
manutenção da saúde. Trata-se, então, de localizar em cada uma dessas manifestações (jogo, esporte,
dança, ginástica e luta), seus benefícios fisiológicos, psicológicos e suas possibilidades de utilização como
instrumentos de comunicação, expressão, lazer e cultura, e formular a partir daí as propostas para a
Educação Física escolar, sistematizando situações de ensino e aprendizagem que garantam as pessoas o
acesso a conhecimentos práticos e conceituais. Com a apropriação desses aspectos e inseridos no
contexto escolar com vivências diretas, o residente se sentira mais capaz de na pratica profissional,
encontrar as possíveis soluções para as dificuldades próprias do cotidiano,logo tera autonomia para intervir
assertivamente.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
Considerando que o trabalho escolar exige competência para ser e conviver promover-se-a encontros entre
os residentes e os preceptores de modo que a partir de discussões sobre o processo de ensino, se defina e
planeje as atividades, cuja realização devera se dar de forma colaborativa.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
Leitura e discussão de textos relacionados com a área da Residência Pedagógica como a Matriz Curricular
do Estado e a Base Nacional Comum Curricular; Discussão sobre as condições reais da escola frente as
orientações da BNCC.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
- Observações na escola, para conhecer seu Projeto Político Pedagógico, sua estrutura física e humana;
identificar as necessidades e possibilidades socioculturais e educacionais da escola e da Educação Física
além de verificar as condições de trabalho dos professores dessa área. Assim, compreenderão a escola de
forma ampla, como um espaço com elementos interdependentes e interligados e não como um conjunto
de componentes estanques e agrupados num mesmo espaço. - Conversas com os servidores da escola e
da comunidade de inserção da escola. - Rodas de conversa com os grupos de residentes a respeito do que
viram e ouviram.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
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- Participação nas reuniões pedagógicas e dos planejamentos das aulas e atividades do professor preceptor
na escola; - Visitas às escolas durante a realização das atividades realizadas pelos residentes; - Encontros
semanais com os grupos de residentes, na universidade.
Resultados esperados para o subprojeto.
- Uma interação mais qualitativa entre Universidade e Escola Básica; - Ampliação dos conhecimentos
teóricos à lua dos conhecimentos da prática , tanto para os residentes quanto para os professores das
escolas; - Auxiliar no processo de construção da identidade dos futuros licenciados em Educação Física a
partir dos conhecimentos que serão desenvolvidos por meio do contato com a instituição escolar e com as
teorias pedagógicas estudadas. - Repensar do próprio PPC do curso de Educação Física.
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.

No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.

Área Municípios/UF Municípios de Articulação

Licenciatura Intercultural
Indígena Ji-Paraná/RO

Alta Floresta D´Oeste/RO Cacoal/RO
Chupinguaia/RO Comodoro/MT
Costa Marques/RO Guajará-
Mirim/RO Ji-Paraná/RO Pimenta
Bueno/RO Porto Velho/RO
Rondolândia/MT São Francisco do
Guaporé/RO

Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
QUESLER FAGUNDES
CAMARGOS 06979893645 Sim

EDINEIA APARECIDA ISIDORO 65136292920 Não

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Informações do Subprojeto
Objetivos Específicos do Subprojeto.
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1. Proporcionar aos discentes indígenas vivências de inserção nas escolas indígenas para a realização de
atividades que envolvam o planejamento e a execução de intervenções pedagógicas em uma aproximação
prática com o cotidiano das escolas indígenas e com o contexto social em que estão inseridas. 2. Incentivar
a formação de docentes indígenas em nível superior para as escolas de educação básica das comunidades
indígenas, conduzindo-os a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente. 3.
Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessária à formação dos docentes, elevando a
qualidade das ações acadêmicas no curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural. 4. Promover a
adequação do currículo e propostas pedagógicas do curso de licenciatura intercultural indígena às
orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), da Resolução nº 1/CNE/MEC, de 7 de Janeiro de
2015, e Resolução nº 5/CNE/CEB/MEC, de 22 julho de 2012. 5. Elevar a qualidade da formação inicial de
professores no curso de licenciatura intercultural indígena, promovendo a integração entre educação
superior e educação básica, e contribuir para a valorização do magistério intercultural indígena. 6. Envolver
escolas públicas de educação básica de comunidades indígenas no processo de formação inicial para o
magistério indígena, contribuindo para a inserção de estudantes de licenciatura na cultura escolar por
meio da apropriação e da reflexão sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente. 7.
Proporcionar aos licenciandos oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas,
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, na perspectiva intercultural
indígena, que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem. 8.
Dar visibilidade à investigação docente no âmbito dos processos próprios de ensino e aprendizagem, com
vistas à intervenção pedagógica no desenvolvimento de metodologias específicas para a diversidade
sociocultural e linguística, na perspectiva do diálogo intercultural. 9. Propiciar um processo formativo que
leve em consideração as diferenças culturais, a interculturalidade do país e suas implicações no trabalho
pedagógico. 10. Contribuir para o fortalecimento das escolas por meio da reflexão crítica das atividades
didático-pedagógicas, produzidas nos ambientes escolares e relacionadas às particularidades de cada
comunidade ou região. 11. Fortalecer e ampliar as relações entre a Universidade Federal de Rondônia e as
escolas indígenas para a formação inicial de professores da educação básica e fortalecer o papel das redes
de ensino na formação de futuros professores.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
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O que se observa é que muitos indígenas vêm abandonando sua língua étnica devido ao contato com a
sociedade não indígena. Tal situação não é desejável nem do ponto de vista linguístico, nem do ponto de
vista étnico e social. Afinal, a língua é um forte instrumento para a afirmação da identidade. Quando uma
língua desaparece, perdem-se com ela culturas, mitologias, cosmovisões e conhecimentos científicos.
Portanto, é imprescindível que sejam desenvolvidos projetos e realizadas ações de salvaguarda e
valorização de línguas e culturas devem ser implementados como política nacional, principalmente aqueles
que busquem inserir os próprios indígenas como agentes no desenvolvimento de ações que visem o
fortalecimento de seus conhecimentos e suas línguas. E é exatamente neste contexto em que cursos de
licenciatura intercultural indígena têm sido criados em todo o território nacional, A região de abrangência
do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural inclui todas as Terras Indígenas e os Povos
Indígenas do estado de Rondônia e do Noroeste do Mato Grosso. O estado de Rondônia está localizado na
região Norte do Brasil, subdividido em 52 municípios, com uma área de aproximadamente 238 mil km² e
1.787.279 habitantes, dos quais aproximadamente 1,7% se declaram indígenas (IBGE, 2016; ISA, 2018).
Existem em Rondônia 23 Terras Indígenas, das quais 20 são homologadas e 3 estão em situação de estudo
(Puruborá, Rio Cautário e Tanaru) (FUNAI, 2019) . O PIB de Rondônia em 2015 representou 0,6% do PIB do
Brasil, registrando R$ 20.677,95 per capita, sendo que as principais atividades econômicas estão
relacionadas à pecuária, à agricultura e a serviços (IBGE/SEPOG, 2015). Os povos indígenas da região têm
contribuído com o desenvolvimento das atividades econômicas do estado, principalmente com a produção
agrícola de café, banana, milho, feijão e farinha, confecção de artesanatos e com a extração sustentável de
produtos florestais como açaí, castanha, óleos e sementes. Na modalidade de serviços relacionados à
participação da população indígena na economia do estado, é importante destacar que a Lei complementar
nº 578, de 01 de junho de 2010, sancionada pelo Governo do Estado de Rondônia, regulamentou a
educação e o magistério indígena em Rondônia, e no ano de 2017 a educação escolar indígena no estado
estava organizada em 13 núcleos e 119 escolas, com 3.848 alunos matriculados no Ensino Fundamental e
no Ensino Médio (SECOM, 2017), em um universo de 25.330 indígenas (Quadro 1), representando 29 etnias
(ISA, 2018). Quadro 1 – População indígena em Rondônia por povo/etnia. POVO UF POPULAÇÃO Aikanã RO
350 Akuntsu RO 4 Amondawa RO 126 Apurinã AM, MT, RO 9.487 Arikapú RO 37 Aruá RO 94 Cinta larga MT,
RO 1.954 Djeoromitxí RO 225 Guarasugwe RO 464 Ikolen RO 675 Kanoê RO 319 Karipuna RO 55 Karitiana
RO 333 Karo RO 382 Kassupá RO 149 Kaxarari AM, RO 445 Kujubim RO 140 Kwazá RO 54 Makurap RO 579
Migueleno RO 267 Nambikwara MT, RO 2.332 Oro Win RO 88 Puruborá RO 243 Sakurabiat RO 219 Surui
Paiter MT, RO 1375 Tupari RO 607 Uru-Eu-Wau-Wau RO 123 Wajuru RO 248 Wari' RO 3.956 TOTAL 25.330
Fonte: ISA (2018) O Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural está sediado no Campus de Ji-
Paraná, na cidade de Ji-Paraná, cujo nome provém do nome do Rio Ji-Paraná, também conhecido como Rio
Machado, que atravessa a cidade. Essa região foi ocupada inicialmente pelos povos indígenas Karo-Arara,
Ikolen-Gavião, Jaru e Urupá, estes dois últimos atualmente considerados extintos como consequência dos
processos de invasão de territórios, extermínios e demais efeitos do processo de colonização iniciado por
volta de 1879, com a chegada de não indígenas que se estabeleceram na foz do Rio Urupá (NEVES, 2009).
O município de Ji-Paraná está inserido no Território Central da Cidadania, juntamente com outros doze
municípios, que tiveram suas formações vinculadas aos ciclos da borracha, à implantação de estações
telegráficas através da Comissão Rondon, à abertura da rodovia BR 364, aos projetos de colonização e
núcleos urbanos implantados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e, mais
recentemente, aos desmembramentos de dois distritos do município de Ji-Paraná, os quais, conforme a Lei
nº 6.921, de 16 de junho de 1981, passaram a ser denominados como Ouro Preto do Oeste e Presidente
Médici (PTDRS, 2014). A população estimada em Ji-Paraná no ano de 2017 era de 132.667 pessoas (IBGE,
2017), com densidade demográfica de 16,91 hab/km², taxa de 96,6% de escolarização de estudantes entre
6 e 14 anos e índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) de 0,71, ocupando o 4º maior IDHM do
estado. O município de Ji-Paraná possui uma Terra Indígena, a TI Igarapé Lourdes, na qual vivem os povos
Karo-Arara e Ikolen-Gavião, distribuídos em 15 aldeias, sendo 675 habitantes da etnia Ikolen-Gavião e 382
habitantes da etnia Karo-Arara (SIASI/SESAI, 2014). Nas aldeias da TI Igarapé Lourdes estão implantadas
um total de 12 escolas indígenas.
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
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Como corolário da inserção de estudantes de licenciatura na cultura escolar por meio da apropriação e da
reflexão sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente, pretende-se proporcionar aos
licenciandos oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e
práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, na perspectiva intercultural indígena, que
busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
Manutenção de grupos de residentes para compartilhar experiências com discentes não residentes do
curso, visando criar uma rede de aprendizagem colaborativa;
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
Concomitantemente à imersão dos residentes nas escolas-campo, serão realizados encontros periódicos
presenciais entre o grupo de residentes, os preceptores e os docentes orientadores, para o
desenvolvimento de atividades que decorram das demandas da residência e que voltam ao âmbito
acadêmico para análise na perspectiva das disciplinas do curso em articulação com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
Encontros presenciais na universidade entre orientador, preceptores e residente para estudo e encontros
nas escolas-campo. orientação os residentes bolsistas e voluntários de forma conjunta para promover a
ambientação dos mesmos nas escolas-campo e a elaboração de seus planos de atividades que deverão
detalhar as atividades a serem desenvolvidas. Os alunos que realizarem a residência pedagógica em mais
de uma escola deverão elaborar um plano de atividade para cada uma, distribuindo equitativamente a
carga horária.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
Concomitantemente à imersão dos residentes nas escolas-campo, serão realizados encontros periódicos
presenciais entre o grupo de residentes, os preceptores e os docentes orientadores, para o
desenvolvimento de atividades que decorram das demandas da residência e que voltam ao âmbito
acadêmico para análise na perspectiva das disciplinas do curso em articulação com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC). Também serão mantidos grupos de residTodas as atividades desenvolvidas
pelos residentes serão registradas em portfólios e/ou diários de campo e serão analisadas e avaliadas
conjuntamente pelos docentes orientadores e preceptores. Como também os docentes orientadores e os
preceptores farão relatórios periódicos das atividades desenvolvidas no âmbito do presente
subprojeto.entes para compartilhar experiências com discentes não residentes do curso, visando criar uma
rede de aprendizagem colaborativa.
Resultados esperados para o subprojeto.
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Aperfeiçoamento do Estágio Curricular Supervisionado da Licenciatura em Educação Básica Intercultural e,
dentro do possível, da prática docente nas escolas-campo; visibilidade à investigação docente no âmbito
dos processos próprios de ensino e aprendizagem, com vistas à intervenção pedagógica no
desenvolvimento de metodologias específicas para a diversidade sociocultural e linguística, na perspectiva
do diálogo intercultural, propiciando um processo formativo que leve em consideração as diferenças
culturais, a interculturalidade do país e suas implicações no trabalho pedagógico;.fortalecimento e
ampliação das relações entre a Universidade Federal de Rondônia e as escolas indígenas, para a formação
inicial de professores da Educação Básica e o fortalecimento do papel das redes de ensino na formação de
futuros professores;elevada a qualidade da formação inicial de professores no curso de Licenciatura
Intercultural Indígena, de forma que proporcione a integração entre Educação Superior e Educação Básica
e a valorização do Magistério Intercultural Indígena, além de envolver escolas públicas de Educação Básica
de comunidades indígenas no processo de formação inicial para o magistério;.Espera-se que os alunos
tenham sua formação em nível superior incentivada, a fim de que possam desenvolver sua atuação
docente nas escolas de Educação Básica das comunidades indígenas, exercitando de forma ativa a relação
entre teoria e prática profissional docente. Assim, a articulação entre teoria e prática necessária à
formação dos docentes pode elevar a qualidade das ações acadêmicas no curso de licenciatura
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.

No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.

Área Municípios/UF Municípios de Articulação
História Porto Velho/RO Porto Velho/RO
Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
JOSE JOACI BARBOZA 25103075253 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Coordenador de Área CPF Bolsista?
VAGNER DA SILVA 63349035272 Sim
SONIA RIBEIRO DE SOUZA 96753846700 Não

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Informações do Subprojeto
Objetivos Específicos do Subprojeto.
Incentivar a vivência do cotidiano escolar, possibilitando ao futuro professor o acompanhamento por longo
período (18 meses) das atividades cotidianas de um professor da rede básica de educação pública
brasileira, unindo assim a teoria científica e acadêmica à prática pedagógica e seus desafios. II. Permitir
que o futuro professor perceba a relação entre a ciência (aprendizado acadêmico) e a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), desta forma compreendendo e aperfeiçoando sua percepção do Projeto
Pedagógico de sua licenciatura e as necessidades do processo de ensino/aprendizado escolar. III. Favorecer
a integração ciência/escola, despertando nos alunos do ensino básico a própria vocação para o futuro
exercício da docência. IV. Ampliar a relação da Universidade com as escolas da Rede Básica de Ensino
Público, favorecendo a formação e o aperfeiçoamento continuados dos professores em exercício nestas
escolas.
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Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
Porto Velho é um município brasileiro e capital do estado de Rondônia. Situada na margem à leste do Rio
Madeira, na Região Norte do Brasil. Foi fundada pela empresa americana Madeira Mamoré Railway
Company em 4 de julho de 1907, durante a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, comandada
pelo magnata norte-americano Percival Farquhar. Em 2 de outubro de 1914 foi legalmente criada como um
município do Amazonas, transformando-se em capital do estado de Rondônia em 1943, quando criou-se o
Território Federal do Guaporé. Com uma população estimada de 529.544 habitantes (IBGE 2020), é o
município mais populoso do estado de Rondônia, o quarto mais populoso da Região Norte, atrás de
Manaus, Belém e Ananindeua, e o mais populoso município da Região fora do eixo Amazonas-Pará. Entre
todos os municípios brasileiros, é o 41° mais populoso em 2019, figurando no mesmo ano como a 21ª
capital estadual do país com mais habitantes. Se destaca também por ser a capital brasileira com maior
área territorial, estendendo-se por pouco mais de 34 mil km² (sendo mais extenso que países como Bélgica
e Israel), sendo também o mais populoso município fronteiriço do Brasil (e a única capital inserida nesse
contexto), além de ser, ao lado de Rio Branco e Teresina, a única capital estadual que faz fronteira com
municípios de outro estado. É a única capital estadual que faz fronteira com outro país, a Bolívia. Em
termos econômicos, a cidade detém o terceiro maior PIB da Região Norte, depois de Manaus e Belém, além
de ser atualmente a capital estadual que mais cresce economicamente no país. Em 2010, o PIB de Porto
Velho foi estimado em R$7,5 bilhões, segundo o IBGE, já em 2019 este valor quase dobrou, ficando em R$
13.946.783.000, respondendo por cerca de 1/3 do PIB de Rondônia. Porto Velho é uma cidade marcada
pelas migrações. Estas não estão apenas na sua origem, mas são permanentes, e certamente deixam
marcas relevantes na cultura local. Os períodos de migração intensa se devem à construção da Estrada de
Ferro Madeira e Mamoré,período em que o município recém criado virou um canteiro de obras de diversas
nacionalidades, tais como: estadunidenses, africanos, ingleses, portugueses, barbadianos, libaneses,
árabes, judeus, italianos. Depois disso os períodos de grande demanda internacional de borracha de látex
natural também produziram grandes fluxos migratórios para a cidade, principalmente no período das duas
grandes guerras mundiais. Após isso a cidade ainda conheceu novos ciclos de expansão migratória intensa
em decorrência dos Projetos Integrados de Colonização, entre os anos de 1960 e 1980. Porto Velho ainda
viveu efervescências migratórias intensas em decorrência do garimpo de Ouro no Rio Madeira e de
Cassiterita no distrito de Araras, nos anos de 1980. O fluxo migratório foi renovado com as obras do PAC
que construíram duas grandes usinas hidrelétricas no rio Madeira, no período de 2009 até 2013, fazendo
com que a população local quase dobrasse neste período. Ainda no mesmo período o município se tornou
palco de imigrações haitianas e venezuelanas em decorrência de crises humanitárias nestes países. A
cultura portovelhense é bastante estratificada. E traz em suas raízes a marca de todas estas migrações.
Porto Velho também possui traços culturais e festivos que remetem aos imigrantes do nordeste brasileiro.
A alimentação por sua vez reflete muito da cultura e presença das etnias indígenas do estado. O município
de Porto Velho tem aproximadamente 418 escolas (fonte: https://www.qedu.org.br/). Sendo uma escola
federal (Instituto Federal de Rondônia); 89 estaduais (entre urbanas, rurais e indígenas); 216 municipais
(entre urbanas, rurais e indígenas); e 111 privadas. Segundo o IBGE (2020), a taxa de escolarização para
crianças de 6 a 14 anos é de 94,5%, sendo a quinta capital com os piores índices de escolarização na
Região Norte, superando apenas Rio Branco e Manaus. Quando mudamos do dado quantitativo para o dado
qualitativo, e avaliamos a média obtida no Ideb, a situação se mantém e Porto Velho tem o terceiro pior
resultado, superando apenas Belém e Macapá respectivamente. Outro dado sensível que nos auxilia a
compreender a situação escolar de Porto Velho são os dados do Censo do Professor (MEC, Censo Escolar da
Educação Básica, 2017). Segundo o documento o estado de Rondônia possui aproximadamente 17.371,00
professores atuando no ensino básico, destes apenas 30,20% são licenciados. A diferença entre a
quantidade de professores licenciados e não licenciados é bastante expressiva e isso, claro, reflete na
qualidade do ensino. E embora os dados digam respeito ao estado como um todo, e não apenas ao
município de e não apenas ao município de Porto Velho, é bastante possível assumirmos que a variação
nos municípios não será tão grande. Mais do que nunca, os dados apontam para a necessidade de
investimentos na formação e qualificação de professores.
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Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
A residência pedagógica ampliará a possibilidade de interação formativa dos alunos de história, na medida
em que ela se integra ao currículo e às propostas do PPC desta licenciatura, possibilitando que os
residentes direcionem sua experiência e prática num sentido distinto daquele que eles (ou a maior parte
deles) conheceram na sua vida escolar, geralmente marcada por aulas em formato tradicional, nas quais
os professores, sobrecarregados, mal remunerados, e muitas vezes não qualificados para aquela função,
se restringiam a leituras de textos e resposta a questionários.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
Cada módulo terá momentos de estudos,discussões e a tomada de decisões envolvendo preceptores,
residentes e orientador como um exercício dialógico coletivo.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
• Formação continuada de preceptores e residentes com foco na relação entre o currículo educacional, a
BNCC e os planos de aula. Esta formação se dará por meio encontros presenciais e por uso de recursos
tecnológicos.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
- Reunião inicial com preceptores e residentes para apresentação e explicações acerca do Programa de
Residência Pedagógica; - • Formação continuada de preceptores e residentes: a relação entre o currículo
educacional, a BNCC e os planos de aula. Leitura e resenha de textos; Visitação ás escolas-campo para
levantamento da realidade em todos os seus aspectos; Conversa com os residentes sobre o que
levantaram.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
O acompanhamento se propõe de forma permanente por meio dos encontros, visitas, cadernos de campo,
utilização da plataforma Google Sala de Aula® e interação neste ambiente virtual.
Resultados esperados para o subprojeto.
I Aumento na autonomia dos residentes quanto ao trabalho individual. • Espera-se que os residentes
desenvolvam a proatividade, tornando-se assim profissionais competentes e determinados ao trabalho. II.
Aumento na capacidade de trabalhar e interagir em grupos. • Os residentes deverão concluir os 3 módulos
com aptidão para o trabalho em grupo, ou seja, devem perceber a dinâmica do grupo em que estão
inseridos e como colaborar com essa dinâmica, atuando a cada momento como líder e também como
liderado. III. Melhoria na qualidade da relação Universidade/Escola pública. IV. Maior conhecimento da
BNCC por parte dos residentes. e dos Professores da escola-campo • Tal conhecimento é fundamental para
o exercício profissional com qualidade e também para que o professor auxilie suas turmas e escola a
alcançarem as metas estabelecidas pelo Ideb. V. Domínio das ferramentas tecnológicas para o ensino de
História. • É suposto que ao final do programa os residentes dominem recursos tecnológicos que auxiliarão
no diálogo com crianças e jovens e também no exercício da profissão de professor.
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.

No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.

ANEXOS
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Descrição Tipo Data

Reconhecimento carga horária
Residência Pedagógica.pdf

Declaração da IES comprometendo-se a reconhecer
as horas dedicadas ao programa como
aproveitamento de crédito no curso (modelo na
página do programa)

28/02/2020
14:31:09

Contrapartida Institucional
Residência Pedagógica.pdf

Compromisso de contrapartida institucional (modelo
na página do programa)

28/02/2020
14:30:58

https://inscricao.capes.gov.br/individual/rest/inscricoes/20336152272/RESIDENCIA20201528882P/participantes/proponente/informacoes-documentos/473529/download
https://inscricao.capes.gov.br/individual/rest/inscricoes/20336152272/RESIDENCIA20201528882P/participantes/proponente/informacoes-documentos/473529/download
https://inscricao.capes.gov.br/individual/rest/inscricoes/20336152272/RESIDENCIA20201528882P/participantes/proponente/informacoes-documentos/473553/download
https://inscricao.capes.gov.br/individual/rest/inscricoes/20336152272/RESIDENCIA20201528882P/participantes/proponente/informacoes-documentos/473553/download
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