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Prezado Professor Residente, 

 
O Colégio Pedro II, ao iniciar o Programa de Residência Docente (PRD), em 

maio de 2012, pretendeu cumprir de forma mais abrangente o seu papel como 

Instituição Federal de referência na Educação Básica, ampliando seu escopo de 

influência com ações na formação continuada de profissionais que atuam em 

diferentes sistemas educacionais do país. 

Priorizando o desenvolvimento da autonomia na produção e aplicação de 

estratégias didáticas, a internalização de preceitos e normas éticas e o estímulo à 

reflexão crítica sobre a ação docente, pretende-se que o novo profissional do 

magistério acumule subsídios para o exercício de sua docência com maior 

qualificação. 

Seja bem-vindo! 

 

Equipe da PROPGPEC 
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1. JUSTIFICATIVA 

 
O sucesso obtido tanto no Projeto Piloto do PRD-2012, assim como nos anos 

de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 no Colégio Pedro II nos encaminha para mais 

uma implementação do Programa em 2018, com o intuito de contribuir na atuação 

cotidiana do profissional do magistério da Escola Básica. 

Com a experiência acumulada nos últimos anos, o PRD-2018 pretende dar 

continuidade ao processo de construção de estratégias de ensino mais democráticas 

e eficientes, além de aperfeiçoar as experiências desenvolvidas no âmbito do 

Programa, a fim de oferecer oportunidades de crescimento profissional e de 

qualificação ao Professor. 

O Programa de Residência Docente (PRD) é um programa de formação 

continuada, desenvolvido ao longo de um ano letivo, que tem como público alvo o 

professor recém-formado em exercício em escolas públicas de Educação Básica. O 

PRD permite que docentes (aqui denominados Professores Residentes) tenham um 

convívio profissional com professores orientadores do Colégio Pedro II (Professores 

Coordenadores e Supervisores de Área), de modo a obter uma formação 

complementar em questões de ensino-aprendizagem em sua área/disciplina, assim 

como em aspectos da vida escolar. 

Além disso, pretende possibilitar a aplicação de novas metodologias e 

estratégias pedagógicas na instituição de atuação do Professor Residente, que 

venham a incrementar os resultados de aprendizagem dos alunos da Educação 

Básica. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

 
O PRD visa aprimorar a formação do professor da Educação Básica por meio 

de um projeto de formação continuada, desenvolvendo competências docentes que 

complementem a formação recebida na Instituição de Ensino Superior (IES) de 

origem, a partir da vivência em um ambiente escolar de reconhecida excelência. 

 
2.1 Objetivos 

 
O Programa de Residência Docente tem como objetivo geral contribuir para o 

aprimoramento do desempenho de docentes da Escola Básica e o aperfeiçoamento 
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da competência profissional adquirida na graduação. 

Para a consecução desse objetivo, o PRD assumiu os seguintes objetivos 

específicos: 

• promover oportunidades de reflexão acerca do papel do professor no 

processo de formação cidadã dos alunos da escola básica; 

• desenvolver estratégias pedagógicas apropriadas para a realidade 

educacional do estado/município; 

• criar produtos acadêmicos relacionados à prática docente, aplicáveis à 

realidade da escola pública; 

• capacitar os participantes para que ajam como multiplicadores em seus 

ambientes educacionais; 

• estimular a participação de professores em eventos da sua área, a fim 

de que possam alavancar sua vida acadêmica. 

 

 
2.2 Participantes e requisitos 
 

 
a) Professores Residentes – professores com diploma de Licenciatura 

Plena, que atuam em áreas/disciplinas oferecidas na Educação Básica, da 

Educação Infantil à 3a série do Ensino Médio. 

b) Professores Supervisores - professores integrantes do corpo docente do 

Colégio Pedro II, com título mínimo de Especialista e experiência docente mínima de 

três anos. Atuam diretamente junto aos Professores Residentes de sua 

área/disciplina, orientando, supervisionando e avaliando suas atividades no Colégio 

Pedro II. 

c) Coordenadores de Área - professores integrantes do corpo docente do 

Colégio Pedro II, com título de mestre ou doutor e experiência docente mínima de 

três anos. Responsáveis por definir, em conjunto com a Coordenação do Programa, 

as linhas-mestras do PRD, os trabalhos e os estudos a serem realizados pelos 

Professores Residentes e divulgá-los aos Professores Supervisores e Professores 

Residentes de sua área, além de acompanhar e controlar as atividades de cada 

Professor Residente em sua escola de origem. 



Página 6 de 13  

Em 2018, o programa está dividido nas seguintes áreas: 

 
Área Disciplinas 

I Desenho Geométrico e Matemática 

II Biologia, Física e Química 

III Português, Francês(*), Espanhol(*) e Inglês 

IV Geografia e História 

V Filosofia e Sociologia 

VI Artes, Educação Física e Música 

VII Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil 

 
(*) disciplinas sem vagas em 2018 

 
 

2.3 Certificação 
 

Os professores residentes que completarem toda a carga horária prevista no 

Programa de Residência Docente e obtiverem aprovação pré-projeto e no produto 

final serão certificados pelo Colégio Pedro II como Especialistas em Educação 

Básica (Pós-graduação Lato-sensu). 

O residente é acompanhado e avaliado mensalmente pelo supervisor, que 

encaminha essas informações ao coordenador de área. Será desligado do programa 

o Residente que não estiver cumprindo as exigências do mesmo. 

Após o cumprimento de todos os requisitos do programa, o residente deve 

solicitar o certificado e o histórico escolar na secretaria da PROPGPEC. Estes serão 

confeccionados num prazo de 90 dias. 

 

 
3. SOBRE O PRD-2018 

 

 
3.1 Áreas das Atividades 

 
O Professor Residente desenvolverá atividades divididas nas seguintes áreas: 

a) Atividades na área de docência (140 h) - atividades didáticas desenvolvidas 

no COLÉGIO PEDRO II e na unidade escolar do residente, distribuídas em: 

• Atividades no COLÉGIO PEDRO II – 100 horas; 

• Atividades na instituição de origem – 40 horas. 
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Observação:  a prática de atividades em setores administrativo-pedagógicos 

do COLÉGIO PEDRO II passa a ser opcional. Contudo, as atividades 

desenvolvidas nesses setores podem ser incorporadas na carga horária 

referente a área da docência. 

• .  

b) Práticas em EAD (40h) – práticas em Educação à Distância, coordenadas 

pelo Setor de Educação à Distância do Colégio Pedro II, através de produção de 

vídeos a serem compartilhados à sociedade e de oficinas/ minicursos ministrados 

pelo referido setor. 

c) Atividades em formação continuada (180h) – atividades assim distribuídas: 

• Pré-projeto aprovado – 30 horas; 

• Palestras, oficinas, minicursos, encontro geral de Área, Seminário 

Multidisciplinar do PRD – 150 horas das quais 50 horas, no máximo, podem ser de 

eventos não oferecidos pelo PRD tais como palestras, seminários, simpósios, 

congressos realizados, enquanto matriculados no PRD, mas oferecidos fora do 

Programa. O certificado que comprova a participação nesses eventos externos deve 

ser apresentado ao supervisor responsável por avaliar se as horas do evento podem 

ser atribuídas ao residente no PRD. Em caso afirmativo, cabe ao supervisor lançar 

essas horas para que sejam cadastradas nas atividades de formação continuada do 

residente. 

 

3.2 Eventos de formação continuada 
 

a) Palestras - ocorrem em um único dia. Os participantes recebem apenas as 

horas pela presença. Não envolvem entrega posterior de trabalho. As palestras não 

são registradas no histórico do residente. 

b) Oficinas – ocorrem em um ou mais dias e podem contemplar uma carga à 

distância de, no máximo, 30% da carga horária total da oficina. Os participantes 

recebem conceito em função da presença e da participação. Não envolvem entrega 

posterior de trabalhos. As atividades propostas devem ser executadas e entregues 

no horário destinado à oficina. As oficinas com conceitos A ou B são registradas no 

histórico do residente, recebido após a conclusão do PRD. 

c) Minicursos – ocorrem em um ou mais dias e podem contemplar uma carga 

à distância de, no máximo, 50% da carga horária total do minicurso. Os participantes 

recebem conceito em função da presença, da participação e da avaliação de 
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trabalhos desenvolvidos. A carga horária para a elaboração de trabalhos (se for o 

caso) deve estar calculada na carga horária total do minicurso. Os minicursos com 

conceitos A ou B são registrados no histórico do residente, recebido após a 

conclusão do PRD. 

d) Encontros gerais de área – ocorrem em um único dia e são organizados e 

divulgados pelo coordenador da área. Contam com a presença e participação dos 

Supervisores e dos Residentes. Cada encontro possui um tema específico a ser 

trabalhado. O número de encontros e a carga horária dos mesmos serão atribuídos 

por cada Área de acordo com suas especificidades. 

 
Não serão emitidas declarações de presença nos eventos do PRD . As horas 

desses eventos são cadastradas pela coordenação do Programa em função 

das avaliações dos professores responsáveis pelos mesmos. 

 
Os eventos de formação continuada ocorrem em três ciclos: 

• Ciclo 1 – de 23/06/2018 a 15/09/2018; 

• Ciclo 2 −  de 17/09/2018 a 14/11/2018; 

• Ciclo 3 – de 16/11/2018 a 21/12/2018 e em fevereiro e março de 2019. 

 
 

3.3 Seminário Multidisciplinar do Programa de Residência Docente 
 

Encontro anual dos participantes de todas as áreas, que prevê 

apresentações de trabalhos, a ser realizado durante o terceiro ciclo do PRD. 

São certificados os alunos que apresentarem pôster e cumprirem toda a carga 

horária do evento. Essa carga horária também é computada na formação 

continuada. 

 
3.4 Carga horária total e disponibilidade do Residente 

 

O Programa de Residência Docente contempla uma carga horária total 

de 360 horas, distribuídas no período de um ano letivo em atividades 

presenciais e à distância, bem como atividades desenvolvidas no próprio 

contexto escolar em que o professor residente atua. Para o cumprimento da 

carga horária, o docente deverá dispor de pelo menos: 

a) 1 a 2 turnos semanais (manhã, tarde e/ou noite) para desenvolvimento 

das atividades docentes e administrativo-pedagógicas a serem realizadas 

no Campus do Colégio Pedro II para o qual se candidatou; 

b) 1 a 2 turnos semanais (manhã, tarde e/ou noite) para desenvolvimento 
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Não é permitido ao Professor Residente: 

• fiscalizar provas; 

• ser responsável pelos processos institucionais de apoio e aprofundamento; 

• ministrar aulas regulares sem a presença de um professor do COLÉGIO PEDRO II. 

das atividades em formação continuada que usualmente acontecem nos 

Campi do Colégio Pedro II; 

c) 40 horas, ao longo do ano letivo, na sua instituição de origem para 

aplicação de projetos desenvolvidos no âmbito do PRD. 

 
4. ATIVIDADES E NORMAS DE ATUAÇÃO DO PROFESSOR RESIDENTE 

 
4.1 Atividades na Área de Docência 

 

a) No Colégio Pedro II 

• observar e colaborar em aulas da sua disciplina ou outra de área afim 

com a presença de um professor do Colégio; 

• ministrar aulas, em sua totalidade ou somente em parte, sob a 

supervisão do Professor Supervisor; 

• participar de projetos e atividades complementares desenvolvidos nos 

campi, de caráter individual ou com pequenos grupos de alunos, 

sempre sob a orientação do Professor Supervisor; 

• participar de estudos e debates promovidos pelo Supervisor; 

• elaborar plano de aula; 

• orientar estudos dirigidos com grupos de alunos; 

• desenvolver atividades nas Salas de Recursos e/ou nos laboratórios 

de informática sob orientação dos Supervisores da Área 

Complementar. 

• participar de visitação técnica e/ou cultural com os alunos; 

• preparar material (apostilas, jogos, maquetes, exercícios, roteiro de 

estudos, material para alunos com necessidades especiais, etc.); 

• desenvolver outras atividades pedagógicas tais como avaliação de 

livros e provas de concursos da sua disciplina; 

• comparecer a reuniões pedagógicas e/ou de colegiado, quando 

convidado pelo Professor Supervisor e autorizado pelo Diretor do 

Campus e/ou pelo Chefe de Departamento da disciplina. 
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b) Na instituição de origem 

• preparar e aplicar atividades pedagógicas, a partir de pressupostos 

norteadores das atividades desenvolvidas no Colégio Pedro II, 

orientadas pelo Professor Supervisor. 

• elaborar relatórios periódicos com relato das experiências aplicadas 

na sua instituição, anexando fotos, material utilizado etc. 

• avaliar junto com o Professor Supervisor as atividades desenvolvidas. 

• elaborar, aplicar na sua instituição de origem e apresentar um produto 

acadêmico-pedagógico relacionado à prática docente, sob a 

orientação do seu Professor Supervisor a ser avaliado por uma banca 

– Produto Final. 

 

4.2 Atividades na Área de Formação Continuada 
 

• Participar de oficinas, palestras, minicursos, congressos e eventos de 

natureza acadêmica, presenciais e/ou semipresenciais. A participação 

em congressos ou eventos externos ao PRD é limitada a 50 horas. A 

carga horária de cada oficina ministrada no Programa só é computada 

quando o Residente inscrito cumpre no mínimo 75% da carga horária da 

mesma e recebe conceito A ou B atribuído pelos professores 

responsáveis pela oficina. 

• Elaborar e entregar ao Supervisor para avaliação, ao final do primeiro 

semestre letivo, o Pré-projeto que deve contemplar o Produto Final. 

 
 

4.3 Práticas em Educação à Distância 
 

• Coordenadas pelo Setor de Educação à Distância do Colégio Pedro II, 

através de produção de vídeos a serem compartilhados à sociedade e de 

oficinas/ minicursos ministrados pelo referido setor. 

 

5. RESPONSABILIDADES DOS PROFESSORES RESIDENTES 

 

• Consultar periodicamente as páginas do PRD e da PROPGPEC; 

• preencher fichas de acompanhamento das ações realizadas dentro do 

Programa de Residência Docente e entregá-las periodicamente ao 

professor supervisor; 

• cumprir as atividades solicitadas nas diferentes áreas do Programa de 

Residência Docente; 

• comparecer a reuniões com os coordenadores do programa, quando 
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solicitados; 

• observar as normas éticas de conduta profissional no meio escolar com 

todos os integrantes da comunidade escolar; 

• entregar relatórios periódicos das experiências aplicadas na sua unidade de 
origem; 

• elaborar sob orientação do Supervisor, apresentar à uma banca e, depois 

de aprovado, entregar à biblioteca da PROPGPEC, um produto acadêmico-

pedagógico relacionado à sua prática docente; 

• multiplicar conhecimentos e experiências na rede pública de ensino em que 
trabalha. 

 

 
6. RELATÓRIOS / PRODUTOS DO PROGRAMA 

 
a) Pré-projeto 

O Pré-Projeto que deverá apresentar as ideias centrais a serem 

desenvolvidas no Produto Final. Deve conter, no mínimo: 

• Introdução/Justificativa 

• Objetivos 

• Metodologia 

• Bibliografia inicial 

Deve ser entregue on-line até 01∕10/2018 ao seu supervisor, o qual será 

responsável por atribuir um conceito final de avaliação (A, B ou C). Os conceitos A e 

B representam a aprovação do pré-projeto; caso o residente receba o conceito C, 

será orientado a reestruturar seu pré-projeto. 

 

b) Produto Acadêmico Final 

As informações sobre as normativas do Produto Acadêmico Final encontram-

se na página do blog da biblioteca da PROPGPEC 

(http://bibliotecapropgpec.blogspot.com/ ). 

As defesas dos Produtos Acadêmicos Finais estão previstas para abril de 

2019 e a entrega na biblioteca do Produto Final já aprovado deve ser realizada até o 

final de maio de 2019. 

 

 

 

 

http://bibliotecapropgpec.blogspot.com/
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7. PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

 
O Residente que até junho de 2019 não tiver concluído todas as etapas do 

Programa, inclusive a entrega na biblioteca do produto final aprovado, deverá 

solicitar, uma única vez, prorrogação de prazo na secretaria da PROPGPEC, 

justificando os motivos que acarretaram a não conclusão. Este pedido será 

analisado pela coordenação do Programa, e, caso deferido, o residente terá até o 

final de novembro de 2019 para a conclusão de todos os itens em aberto. 

A ausência de solicitação de prorrogação, bem como o não 

cumprimento das atividades no novo prazo acarretarão o desligamento do 

residente. 

 
8. CONTATOS 

 

Área Disciplinas 
Coordenadores 
de Área 

Campi E-mails 

I 
Desenho 
Geométrico e 
Matemática 

Daniel Felipe Neves 
Martins 

São 
Cristóvão II 

dfnmartins@yahoo.com 

II 
Biologia, Física e 
Química 

Márcia Rodrigues 
Pereira 

São 
Cristóvão 
III 

marciarpster@gmail.com 

III Português e Inglês 
Rogério da Costa 
Neves 

Engenho 
Novo II 

rcn.42@hotmail.com 

IV 
Geografia e 
História 

Miguel Tavares 
Mathias 

São 
Cristóvão 
III 

mathias.contato@gmail.com.br 

V 
Filosofia e 
Sociologia 

Lier Pires 
Ferreira 

Humaitá lier.rio@ig.com.br 

VI 
Artes, Educação 
Física  e Música 

Kátia Xavier 
Engenho 
Novo II 

katiarxsilva@globo.com 

VII 

Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e 
Educação 
Infantil 

Jorge Luiz Marques 
de Moraes 

Engenho 
Novo II 

 jorgemarques@cp2.g12.br 

 
Os contatos dos professores supervisores de cada área devem ser 

obtidos com os coordenadores das respectivas áreas. 

mailto:dfnmartins@yahoo.com
mailto:marciarpster@gmail.com
mailto:rcn.42@hotmail.com
mailto:mathias.contato@gmail.com.br
mailto:lier.rio@ig.com.br
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9. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS CAMPI COLÉGIO PEDRO II 

 
 

Campi Endereços Telefone
s 

Centro Av. Marechal Floriano, 80 3213-3100 

Duque de Caxias Av. Presidente Kennedy, 1633 2272-0745 

Engenho Novo II Rua Barão do Bom Retiro, 726 3297-9400 

Humaitá II Rua Humaitá, 80 2536-2800 

Niterói Rua General Castrioto, 120, Barreto 2629-3982 

Unidade de Educação 
Infantil (Realengo) 

Rua Bernardo de Vasconcelos, 941 2406-6754 

Realengo II Rua Bernardo de Vasconcelos, 941 2406-6800 

São Cristóvão I Campo de São Cristóvão, 177 3891-1148 

São Cristóvão II Campo de São Cristóvão, 177 3891-1123 

São Cristóvão III Rua Piraúba s/nº 3891-1132 

Tijuca II Rua São Francisco Xavier, 204 3978-6900 

PROPGPEC Prédio da Pós-Graduação - Campo de São 
Cristóvão, 177 

3891-1017 

 
Home Pages: www.cpe.g12.br/blogprdcp2  /  www.cp2.g12.br/blog/propgpec  
E-mail:  residencia@cp2.g12.br  
 
 
 

Professor Jorge Luiz Marques de Moraes 

Coordenador do Programa de Residência 
Docente 

 

Professora Marcia Martins de Oliveira 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura do Colégio Pedro II 

 

http://www.cpe.g12.br/blogprdcp2
http://www.cp2.g12.br/blog/propgpec
mailto:residencia@cp2.g12.br

