
 
 

São Paulo, 13 de dezembro de 2022 
 
 
COMUNICADO 22/13 – Curso de Pedagogia 
Referente: Matriz Curricular a ser implementada a partir de 2023. Equivalências da Matriz 
Curricular – 2017 (estudantes ingressantes até agosto de 2022) com as disciplinas da 
Matriz Curricular – 2023 (que será implementada a partir de fevereiro – 2023). 
 
 

Prezados estudantes, 
 
Em função de normativas do MEC, o colegiado do curso de Pedagogia aprovou uma nova 
matriz curricular que será implementada aos estudantes ingressantes a partir de 2023. Os 
estudantes ingressantes até agosto de 2022, permanecerão na Matriz Curricular – 2017 (em 
vigência). Apesar de os princípios do Projeto Pedagógico se manterem, foram feitas 
adequações para atender às exigências do MEC.  
 
Os estudantes que tenham disciplinas pendentes na Matriz 2017 deverão estar atentos ao 
cumprimento dessas disciplinas, visto que o oferecimento de algumas mudará, seja em 
relação à carga horária, seja em relação ao semestre letivo em que é oferecida. 
 
Para tanto, a orientação geral é que os estudantes cumpram as disciplinas pendentes o 
quanto antes, dando prioridade ao cumprimento das disciplinas que foram oferecidas nos 
primeiros anos do curso de Pedagogia. 
 
Para o 1º. Semestre de 2023, as disciplinas da nova matriz terão as seguintes equivalências: 



 
Para quem tem disciplinas pendentes, solicitamos atenção ao cumprimento das seguintes 
disciplinas da Matriz Curricular – 2017, que serão oferecidas no 1º. Semestre de 2023: 
 

Disciplina Matriz 2023 
1. Didáticas para a Alfabetização Será oferecida no 1º. Semestre de 2023 e 

depois será oferecida novamente no  
2º. Semestre de 2024  

2. Didáticas para o Ensino da Matemática 
1 nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental  

Será oferecida no 1º. Semestre de 2023 e 
depois será oferecida novamente no  
2º. Semestre 2024  

3. Oficina de Corpo, Movimento e Dança  Será oferecida no 1º. Semestre de 2023 e 
depois será oferecida novamente no  
1º. Semestre 2025 

4. Oficina de Escrita de Gêneros 
Acadêmicos  

Será oferecida no 1º. Semestre de 2023 e no 
2º. Semestre 2023. Depois será oferecida 
somente no 2º. Semestre de 2024 

 
Outras alterações no oferecimento de disciplinas que ocorrerão a partir do 2º. Semestre de 
2023, serão informadas no próximo semestre. Caso queiram consultar a Matriz Curricular-
2023, que será implementada gradativamente a partir do 1º. Semestre do próximo ano, o 
documento está disponibilizado no site do Singularidades, na página do curso de Pedagogia.   
 
Em caso de dúvidas, entrem em contato com a Coordenação de Curso pelo e-mail 
crisnogueira@singularidades.com.br  
 

 
Atenciosamente, 

 
 

Profa. Me. Cristina Nogueira Barelli 
Coordenadora do Curso de Pedagogia 
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