
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
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DIAGNÓSTICO PIBID/FÍSICA

Nome da Escola: Colégio Estadual Félix da Cunha
Endereço: Rua Benjamin Constant, 1459, Centro, Pelotas - RS
Nome dos bolsistas: Gabriel Güez Vargas Veronez

1) Nome das pessoas responsáveis pela direção da escola e turno de atuação

Diretora: Yeda Mary Teixeira dos Santos. Área de Formação: Pedagogia.
Mandato: Início: 30 de dezembro de 2012. Término: 2015

Vice-direção por turno

Manhã: Eliana Pimentel Área de Formação: Matemática
Tarde: Maria Angela Azevedo Área de Formação: Letras - Inglês
Noite: Maria Cristina Franz Área de Formação: Magistério

2) Nome dos(as) supervisores(as) que atuam no PIBID, e respectiva área de atuação/formação

Angéli Olachea de Oliveira Letras - Português
Kárita Gill Sinoti História
Rosane Santanna Sociologia
Elizabete Carneiro da Cunha Física

3)  Dias  e  horários  das  reuniões  interdisciplinares  na escola.  Nome dos(as)  coordenado-res(as)
responsáveis e respectiva área de atuação. (Se há mais de um grupo interdisciplinar, indicar em qual
dos horários cada supervisor(a) participa da reunião)

Dia/horário: Terça-feira às 8:30 da manhã.
Coordenadores: Fabiane Tejada (Teatro), Keberson Bresolin (Filosofia).

4) Quantos estudantes há na escola? (Se possível indicar: Ed. Infantil; Ens. Fund.; Ens. Médio)

Número total de alunos: 699.
Número de alunos no ensino médio: 234.

5) Quantas turmas de Ensino Médio há na escola? (incluir também o turno; EJA ; Seminário
Integrado - e o nome do(a) professor(a) responsável)

8 turmas.
Manhã: 5 turmas. Tarde: não possui. Noite: 3 turmas.

6) Quais os projetos em que a escola participa, além do PIBID? (ProEMI? Escola Aberta? Outros.
Descrever as turmas/anos onde cada projeto é aplicado e respectivo turno)

PROEMI (Programa de Ensino Médio Inovador/MEC) Esportes;
Xadrez  -  alunos  do  Ensino  Fundamental  e  Médio  são  ensinados  e  incentivados  a  jogarem Xadrez

durante 2 dias da semana;
Olimpíada de foguetes - constroem os foguetes em vários espaços e os lançam);
Projeto amador com oficinas de arte, pintura, cinema e música (atividade extraclasse).

7) Descrever a formação dos docentes responsáveis pela disciplina de Física. (nome, formação



acadêmica,  quantas  turmas  leciona  e  turno;  Incluir  os  docentes  de  outra  área  que  podem  estar
lecionando Física)

Elizabete Carneiro da Cunha
Formação: Licenciatura em Ciências (1981); Licenciatura em Física (1989); Especialização em Ensino

de Física (2005).
Turmas: 1º, 2º e 3º anos pela manhã; 1º, 2º e 3º anos à noite.

Félix da Cunha
Formação:  Engenharia  Civil;  Licenciatura  em  Estudos  Sociais;  Pós-Graduação  em  Engenharia  de

Segurança no Trabalho.

8) Quais dos(as) docentes acima estão dispostos(as) a participar das atividades do PIBID/Física?

A princípio somente a Profa. Elizabete.

9)  Descrever  os  conteúdos/tópicos  de  Física  abordados  no  momento  e  os  próximos,  em cada
turma/ano, para cada professor(a) interessado(a) em participar das atividades do PIBID/Física.

1º ano: Mecânica. 2º ano: Termodinâmica. 3º ano: Eletromagnetismo.

10)  A  escola  possui  laboratório  de  Física?  Se  sim,  o  mesmo  é  compartilhado  com  outras
disciplinas?

Possui laboratório compartilhado.

11) Fazer uma breve descrição do estado do laboratório, ferramentas, equipamentos, espaço físico,
cortinas,  se  necessita  de  reparos,  limpeza,  iluminação,  etc.  (A escola  possui  uma  oficina?  Ex.:
Marcenaria?)

O laboratório necessita de reformas. A maioria dos equipamentos são da área de Química.

12) A escola possui Biblioteca? Fazer uma breve descrição do acervo da área de Física (livros
didáticos, paradidáticos, etc.)

Sim.

Ciências e Tecnologias. Autor: Carlos Magno Torres.
Física em Contexto. Autor: Maurício Pietrocola
Compreendendo a Física. Autor: Alberto Gaspar
Física Aula por Aula. Autores: Cláudio Xavier e Benigne Barieto.

13) Fazer uma breve descrição do espaço físico da escola, se é amplo ou não, se há disponibilidade
para atividades ao ar livre, como por exemplo, lançamento de foguetes, além de outras atividades.

A escola tem uma quadra poliesportiva, porém há casas e galpão nas vizinhanças. As atividades de
lançamentos de foguetes foram realizadas no Porto.

14) Alguns itens:

Datashow/projetor: ( x ) sim (    ) não Se sim, quantos? 2
Retroprojetor ( x ) sim (    ) não Se sim, quantos? 1
Sala de informática ( x ) sim (    ) não Se sim, quantos computadores 

funcionam? Desconhecido.
Os computadores estão conectados na 
internet? Não.
Sistemas operacionais:


