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Diagnóstico PIBID/Física
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Endereço: Antônio dos Anjos, nº 296

Bolsista(s) PIBID: Ananda Ramires e Bruna Madeira                       Data: 14/05/2015

Prezados(as) gestores(as) e professores(as), este diagnóstico tem por objetivo apresentar a
escola aos bolsistas do PIBID/Física,  permitindo um melhor conhecimento da mesma, a fim de
realizarmos nossas atividades da melhor forma possível. Contamos com a sua colaboração para o
desenvolvimento de nossas atividades.

1) Nome das pessoas responsáveis pela direção da escola e turno de atuação: 
Diretora Geral: Magda Lameiro
Vice-Diretora (manhã): Mara Agripina
Vice-Diretora (tarde): Nara Cabral
Vice-Diretora (noite): Marceli da Silva

2) Nome dos(as) supervisores(as) que atuam no PIBID, e respectiva área de atuação/formação:
Ana Luiza Ferreira Cunha – Matemática
André Pires – Física
Fernando Rosário – Ciências Sociais
Valesca Mariza Auge – Química
Lenon – Biologia

3) Dias e horários das reuniões interdisciplinares na escola. Nome dos(as) coordenadores(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)
Terça (08:30-11:30) - Profº. Eduardo
Terça (13:30-16:30) - Profº. Diogo (matemática)

4) Quantos estudantes há na escola? (Se possível indicar: Ed. Infantil; Ens. Fund.; Ens. Médio)
Total: 2166
Manhã: 977 
Tarde: 812 
Noite:377

5) Quantas turmas de Ensino Médio há na escola? (incluir também o turno; EJA ; Seminário
Integrado - e o nome do(a) professor(a) responsável)
!º ano- 6 turmas
2º ano- 5 turmas
3º ano- 4 turmas

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

7) Descrever a formação dos docentes responsáveis pela disciplina de Física.
(nome, formação acadêmica, quantas turmas leciona, turnos/horários das turmas; Incluir os docentes de outra área que podem estar lecionando Física)

Ana Cunha-Eng Civil; Licenciatura em Matemática e Física.
Flávia- Licenciatura Física; Bacharel Meteorologia.
André Pires-  Licenciatura  em Física;  Especialização em educação com ênfase  em educação de
surdos. 

André:
           Segunda-feira       Terça-feira    Quarta-feira     Quinta-feira     Sexta-feira            
18:50       3EmA                 1EmA                                     Eja1
19:35       3EmA                 Eja1                                        Eja1
20:35       2EmB                 Eja3                                        1Em
21:25       Eja2                    Eja2                                        Eja2
22:10       2EmB                 Eja2                                        Eja3

Flávia:
07:45      2Em1                  1Em3             2Em3               2Em1
08:30      2Em4                  1Em1             2Em2               2Em5
09:15      2Em2                  2Em5             1NP5               1Em6
10:15      1Em6                  1Em4             1Em3               2NP1
11:05      2Em3                  1Em2             1Em3               2Em4

8) Quais dos(as) docentes acima estão dispostos(as) a participar das atividades do PIBID/Física?
Flávia- pode utilizar o horário de aula dela, só marcar antes;
André Pires.

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.
Flávia:
1º ano- dilatação térmica;
2º ano- mruv;
3º ano- campo elétrico. 

André:
1º ano- escalas termométricas;
2º ano- mru;
3º ano- lei de coulomb.

10) A escola possui laboratório de Física? Se sim, o mesmo é compartilhado com outras disciplinas?
Sim, encontra-se em reforma, é compartilhado com química e biologia.

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?)
Encontra-se em organização, por duas esquipes do pibid (química e biologia).

12) A escola possui Biblioteca? Fazer uma breve descrição do acervo da área de Física (livros
didáticos, paradidáticos, etc.)
Sim, porém há poucos livros de física.
-Alberto Gaspar;
-Aurélio Gonçalves Filho e Carlos Toscano;
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-José Luiz Sampaio e caio Sergio Calçada 1 e 2, volume único;
-Coleção Quanta Física 1,2 e 3;
-Antônio Máximo, Beatriz Alvarenga 1,2 e 3;
-Física Ciência e Tecnologia 1,2 e 3.

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.
Há um amplo espaço, pátio grande e descoberto.

14) Alguns itens:

- Sala de vídeo            ( x )  sim        (  )  não       Se sim, há equipamento de som funcionando? sim

- Datashow/projetor    ( x )  sim        (  )  não       Se sim, quantos? 4

- Retroprojetor            ( x )  sim        (  )  não       Se sim, quantos? 1

- Sala de informática   ( x )  sim        (  )  não       Se sim, quantos computadores funcionam? 15

     Os  computadores  estão  conectados  na  internet?
todos

     Sistemas operacionais:  (Linux? Windows?) Linux e 1
windows.

Observações:
Tem dois ambientes com 18 computadores cada um, um deles já foi revisado e 15 estão em bom
estado de funcionamento os outros 18 estão sendo revisados.
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