
Quer se preparar para a carreira docente 
ao lado de professores de referência?

Venha fazer parte do CO.LETIVO.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

O QUE É 
O CO.LETIVO?

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato 
conosco pelo e-mail selecao@institutocanoa.org

O CO.LETIVO é um programa de residência 
pedagógica para alunos de licenciatura, que busca 
prepará-los para os desafios reais da sala de aula. 
O programa oferece uma experiência de imersão na 
prática pedagógica, orientada por mentores e 
potencializada por encontros formativos de reflexão 
sobre a prática.

As inscrições já estão 
abertas no link abaixo 
e se encerram no dia:

15 de
MAIO
https://bit.ly/2OFaLqs



POR QUE SER 
UM RESIDENTE?

Estrutura do programa
     Formação inicial: de 22 a 26 de julho de 2019 | 8h por dia

     Residência pedagógica: de agosto a dezembro de 2019 | 

12h por semana, no período matutino.

A residência pedagógica consiste em:
     Atividades dentro das escolas parceiras, onde os 

residentes observam seus mentores em ação, planejam 

e conduzem aulas colaborativamente (8 horas/semana).

     Encontro semanal de formação na sede do CO.LETIVO

(4 horas/semana), no qual os residentes trocam experiências 

e estudam temas relevantes para seu desenvolvimento como 

professor, incluindo: 

• Gestão e organização da sala de aula

•  Identidade e desenvolvimento do adolescente

•  Ensino centrado no estudante

•  Planejamento e práticas de sala de aula

•  Avaliação

Perfil do residente
• Aluno(a) de licenciatura (de todas as áreas), cursando 

a partir do 2º ano da graduação

• Que deseja investir em seu desenvolvimento profissional 

e seguir uma carreira docente na educação básica

• Que acredita no diálogo entre a pesquisa e a prática

• Que tenha coragem e abertura para se desenvolver em 

processos de co-investigação

• Que deseja fazer parte de uma rede profissional colaborativa

Bolsa
Residentes recebem uma bolsa de R$400 por mês, de agosto 

a dezembro, pela sua participação no programa. 

Inscrições abertas
Estamos formando uma rede de educadores que buscam 

assegurar uma aprendizagem de qualidade para todas as 

crianças e jovens, e te convidamos a juntar-se a nós.

Mais do que um programa de 
estágio, o CO.LETIVO é uma 
comunidade profissional de 

aprendizagem. 
Ao fazerem parte desta rede,  
residentes têm a oportunidade 
de ampliar conhecimentos 

sobre o ensino e a aprendizagem 
a partir da troca de experiências, 
de reflexões compartilhadas e 

de novas relações que desafiam 
e ampliam seus repertórios. 

ESCOLAS DE 
REFERÊNCIA 

Nossos residentes aprendem 
ao lado de seus mentores, 

dentro da sala de aula, 
contando com orientação 
próxima ao longo de todo 

o programa.

Aprendemos através de bons 
exemplos.

Acreditamos ser fundamental 
expor professores iniciantes a 

práticas de alta qualidade. 
Por isso, selecionamos escolas 

e professores de referência como 
parceiros do programa.

Nossa residência une teoria, 
reflexão e prática de maneira 

integrada e coerente, 
fortalecendo a entrada de 
professores iniciantes em 
sala de aula e no mercado 

de trabalho.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

TEORIA

PRÁTICAREFLEXÃO

www.institutocanoa.com.br/co-letivo/
intagram: @programacoletivo
facebook: /programacoletivo

CONEXÃO ENTRE 
TEORIA E PRÁTICA

MENTORIA REDE


