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Resumo: o Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que 

integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem o propósito de 

induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, 

promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir 

da segunda metade de seu curso (CAPES, 2018). Objetivou-se relatar as 

experiências adquiridas no Programa da Residência Pedagógica, do 

Subprojeto de Educação Física, da Universidade Regional do Cariri (URCA), 

desenvolvido na EEMTI Prefeito Raimundo Coelho Bezerra de Farias, 

localizada no bairro Seminário, na cidade de Crato, Ceará. Trata-se de um 

estudo descritivo do tipo relato de experiência das atividades desenvolvidas 

pelos residentes na atuação do Programa de Residência Pedagógica. A 

regência é realizada em turmas de primeiros e segundos anos do ensino 

médio, cuja aulas teóricas são desenvolvidas seguindo os conteúdos presentes 

no plano anual da escola, como por exemplo, História da Educação Física, 

Sistemas do Corpo Humano, Esportes, dentre outros, e na Eletiva de Prática 

Esportiva, são executadas atividades voltadas ao conteúdo de Jogos Pré-

desportivos. A principal dificuldade encontrada foi com relação à evasão de 

alguns alunos nas aulas práticas, e como a inserção dos residentes no 

ambiente escolar é bem próximo da realidade da atuação profissional, é 

preciso estar atento a esse fator e começar a pensar alternativas para que esta 

evasão diminua. Conclui-se que o contato com o ambiente escolar torna-se 

essencial no processo formativo e, além disso, enfatizar que as experiências 

das atividades orientadas e direcionadas no ambiente escolar durante a 
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Residência Pedagógica foi fundamental, pois observou-se momentos que só 

podem existir com a atuação direta na escola. 
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