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DIÁRIO DO  PROFESSOR  HAMILCAR DA SILVA FREITAS 

 

Em janeiro  de 2016 começamos sob nova coordenadora os trabalhos relativos ao PIBId 

2016, depois das apresentações  de todos e da exposição das ideais sob a forma que se 

desenvolveria o sub-projeto  de física neste ano, recebemos uma tarefa de ler 32 artigos que 

deverão ser resumidos e debatidos ao longo deste semestre. 

 

No período de leitura dos artigos apontados anteriormente gostaria de destacar aqueles que 

julguei  os mais interessantes  para este momento:  

citamos alguns artigos abaixo com algumas justificativas : O ENSINO DE MECÂNICA 

QUÂNTICA EM LIVROS DIDÁTICOS E EM TRABALHOS PUBLICADOS EM 

EVENTOS: ENCONTROS OU DESENCONTROS?  

  

O referido artigo embora superficialmente  mostra uma situação que encontramos na maioria 

das escolas da nossa região , quando compara o livro didático e seus conteúdos, na maioria 

das  vezes apresentados de forma bem resumida, podemos aumentar o debate  trazendo para a 

discussão num segundo momento, a carga horária disponível para as aulas de física no ensino 

médio que ao passar dos anos está diminuindo  quase desaparecendo  lembro ainda que o 

livro didático em muitas escolas e  alumas comunidades é a única ferramente de pesquisa dos 

alunos e serve como apoio quase exclusivo na sua formação. 

 

DIFRAÇÃO NO ENSINO MÉDIO: UMA ABORDAGEM PROBLEMATIZADORA  este 

artigo mostra a necessidade de repensarmos nossas práticas  de ensino, mas em contrapartida 

lembro que este repensar não pode ser apenas do professor mas deve inserir a comunidade 

escolar passando pelo aluno,professor, escola e comunidade em geral. 

 

 

 

O TRABALHO INTERDISCIPLINAR : UMA ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE 

FÍSICA NO ENSINO MÉDIO  



 

 

Sempre que buscamos uma melhoria no ensino a palavra interdisciplinar  está presente  e sua 

importância parece cada vez mais evidente, sirvo-me do exemplo do projeto do PIBID da 

Unipampa de Caçapava, que nos   permitiu uma aproximação com mais interação entre os 

colegas da minha escola que buscam um entrosamento  cada vez melhor entre disciplinas de 

física ,química e matemática   inclusive com avaliações conjuntas  entre as áreas do 

conhecimento da natureza o presente artigo demonstra claramente que a integração de 

conceitos melhora substancialmente o entendimento  dos conceitos pelo aluno. 

 

 A FÍSICA E O COMPUTADOR: ALGUMAS QUESTÕES RELACIONADAS AOS 

ESTUDANTES ADULTOS DO ENSINO MÉDIO  

 

Embora a abordagem por parte do artigo não seja exatamente a realidade que verificamos nas 

escolas considero o tema importante e saliento que hoje os programas como MODELLUS e 

GEOGEBRA ajudam muito a entender de forma ilustrativa alguns  conceitos  ensinados nas 

aulas de física, lembro também dos vídeos educacionais que na ausência dos laboratórios 

conseguem demonstrar algumas experiências  que possibilitam unir a teoria a prática 

educacional. 

 

PREPARAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA EM XHTML: UMA PROPOSTA DE 

CONCILIAÇÃO ENTRE O ENSINO DE FÍSICA E O USO DE SMARTPHONES E 

TABLETS EM SALA DE AULA  

 

Concordo plenamente nos usos das tecnologias disponíveis para melhorar suas aulas lembro 

que essas ferramentas são disponibilizadas na rede estadual de ensino do Rio Grande do sul, e 

posso atestar que melhoram bastante a nossas aulas, pois sou usuário frequente das 

tecnologias no contato com os alunos. 

 

No dia 03 de março recomeçamos nossas reuniões com uma nova coordenadora prof. Sandra 

Hunsche. Ainda na expectativa sobre o futuro do Pibid, mas com muito entusiasmo podemos 

rever nossos colegas e trocar muitas ideias. No primeiro momento foi colocado pela 

coordenação a sua maneira de trabalhar seguindo com vários recados. Em seguida 

formalizamos os horários das nossas reuniões nas escolas e na Unipampa. 

Acertamos aspectos no decorrer dos trabalhos como o registro no diário e a criação de uma 

pasta conjunta do Drive que confesso estou apanhando muito para entender as suas funções. 

Ainda em tempo vale registrar nossa mobilização em fevereiro onde nos encontramos para 

defender o PIBID e já aproveitamos para inaugurar a nova sala do projeto Pibid Instituto 

Dinarte Ribeiro como podemos conferir nas fotos a seguir  

 

 

 



  
 

 

No dia 17 de março tivemos mais uma reunião na Unipampa, na ocasião a prof. Sandra não 

pode participar, cabendo a todos nós supervisores e alunos bolsistas o encaminhamento 

dos trabalhos, no primeiro momento decidimos sobre os alunos que seriam responsáveis 

pelas mídias cabendo essa tarefa a Isadora e ao Lucas, depois ficou determinado que a 

aluna Guédula seria a responsável pela formulação das atas. No segundo momento 

decidimos como encaminharíamos o projeto deste semestre ficando decidido depois de 

muitos debates entre todos que a melhor proposta seria a experimentação com base na 

investigação de um problema, desde que houvesse um aprofundamento do tema. 

 

 

 



 
  

 

 

No dia 23 de março nos reunimos na nova sala do PIBID disponibilizada pelo Dinarte 

Ribeiro para discutir principalmente a edição do questionário que deverá ser aplicado nas 

turmas do Dinarte para que possamos realizar um diagnóstico sobre o perfil dos alunos que 

vamos trabalhar durante esse semestre. 

 

 
 

No dia 24 de março nos reunimos na Unipampa, onde foi debatido alguns assuntos 

importantes. A nova coordenadora prof. Sandra chamou a atenção de todos para a tarefa 

que foi proposta no recesso escolar como queiram, pois alguns bolsistas não tinham 



carregado adequadamente os artigos na pasta do PIBID2016 que havia sido compartilhada 

com todos, reclamou do descumprimento do horário das reuniões marcada para quinta feira 

as 17 horas e trinta minutos. 

 

No dia 30 de março nos reunimos na sala destinada ao PIBID no Dinarte Ribeiro para  

aplicação do questionário ao alunos das turmas  que deveremos fazer os experimentos, o 

clima ficou marcado pela incerteza da continuação dos nossos trabalhos devido aos 

comentários nas rede sociais, mas podemos realizar o questionário com muita tranquilidade 

sendo bem aceito pelos alunos e comunidade escolar, no final realizamos um bem animado 

debate sobre o destino da educação em nosso Brasil 

 

.  

 

No dia 07 de abril reunimos na sala da Unipampa para mais uma reunião sobre o projeto 

PIBID de física, depois de muita discussão definimos o projeto de cada aluno assim como a  

forma como deveríamos  propor aos alunos do Dinarte Ribeiro e de que forma isto deveria 

acontecer. Após organizamos os grupos com os devidos participantes e encaminhamos 

todos os trabalhos, novamente falamos sobre as incertezas sobre o futuro no nosso projeto, 

foram apresentados mais dois novos pibidianos. a seguir cópia do questionário a ser 

aplicado           

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DINARTE  RIBEIRO 

 

        PIBID2016- GRUPO DE FÍSICA - UNIPAMPA  DE CAÇAPAVA DO SUL 

 

NOME  DO ALUNO:__________________________________________ 

 

DATA DO QUESTIONÁRIO____________________________________ 

 

TURMA                                              CURSO                                           TURNO                                  

 

 

Qual o  meio de transporte usado por você  para chegar ao  Instituto Dinarte   Ribeiro 

__________________________________________________________________________________

___ 

 

_________________________________________________________________ 

 

As suas expectativas estão sendo atendidas plenamente  na sua escola ? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

O que você gostaria de melhorar em sua escola? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

De que forma você aplica em seu dia a dia o que você conhece na escola?  

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Quando você ouve a palavra “física”, o que vem a sua mente? A “física” está só na escola ou 

você a enxerga em seu dia-a-dia? Dê exemplos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Qual expectativa você tem em relação ao que vai estudar em física, neste ano letivo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Mora com quais membros de sua família? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Você  trabalho no turno inverso ou se encontra em algum programa de estágio ? 



___________________________________________________________________________ 

 

Contribui financeiramente   ou com obrigações domésticas em seu grupo familiar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Além das atividades escolares, pratica uma outra atividade particular ou em comunidade 

(atividades como dança, jogos, cursos, igreja) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Você considera o bairro onde mora seguro? Tem opções de lazer, esportes, praças, posto de 

saúde? Que outras coisas faltam em seu bairro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Você estuda em casa? Existe alguém que auxilie seus estudos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Você tem acesso a computador, smartphone e tablet em seu lar? Já participou de cursos de 

informática? Se sim, qual nível? (básico, médio, avançado) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Você tem acesso a internet em seu lar? 

___________________________________________________________________________ 

 

Você pratica alguma leitura fora da escola ? Cite alguma que considera importante.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

No dia 13 de abril fizemos um pequena reunião na sala do PIBID para ajustarmos melhor as 

intervenções naquela escola fica evidente um desanimo com a situação atual do PIBID 

entre os participantes, mas acima disto, está a vontade de encerrar nossa participação com 

chave de ouro. 

No dia 14 de abril voltamos a os reunir na Unipampa para mais uma vez encaminharmos 

nossos procedimentos, alguns alunos relataram sobre suas primeiras intervenções e assim 

fomos prosseguindo com as tarefas para realização da mostra de ciências. 

 

Nesta semana começamos as intervenções é incrível a mudança de ânimo de todos até 

mesmo contagiante entre os participantes do projetos alunos respondem bem lemas 

apresentados colocando novas situações e explicitando suas vivências, apartir dai 



começamos nosso trabalho através do diagnóstico mediante a dados coletados nos 

questionários aplicados, estamos mais disposto de ânimo renovado e esperamos nesta 

nova fase encerrar nosso projeto com chave de ouro. 

 

 

No dia 11 de maio realizamos uma ótima reunião na sala do Pilbid onde foram fixados os 

parâmetros para realização final do trabalho. 

 

No dia 12 de maio realizamos mais uma reunião na Unipampa para acerto dos trabalhos 

realizados durante a semana que ocorreram com bastante tranquilidade, novamente 

falamos  sobre o momento do PIBID e a realidade da educação brasileira. 

 

Começamos as intervenções no Instituto Dinarte Ribeiro, apesar do pouco tempo para 

elaboração dos projetos podemos observar o entusiasmo demonstrados por nossos 

bolsistas. No primeiro momento observamos os trabalhos do projeto do  universitários 

Leonardo e Lucas, que apesar de um começo um pouco conturbado pela falta de uma 

melhor organização nos seus horários e ai assuma minha culpa, pois em conversa com os 

bolsistas não me fiz entender o suficiente, resolvido isso a sequência vem se 

desenvolvendo adequadamente. Sobre projeto da teoria da energia, foram feitos 

questionamentos e proposições sobre o porquê dos experimentos, no momento os alunos 

foram divididos e grupos para realizarem seus próprios experimentos ,na aula seguinte 

conversei com os alunos para elaboração de uma proposta de aula experimental, onde 

pude observar o interesse desses alunos pelas aulas práticas, saliento a firmeza nos 

conhecimentos dos acadêmicos Leonardo e Lucas que demonstraram em suas 

intervenções estarem sendo bem preparados na academia. Gostaria de salientar que 

proposta apresentada e extremamente interessante ver os alunos do ensino médio 

demonstrarem o interesse que nosso projeto despertou é muito bonito e gratificante, espero  

ainda  que  o tempo do PIBID seja exíguo que possamos passar algum conceito sobre 

como educar de forma que desperte nosso aluno e desacomode nossos docentes do ensino 

médio. 

 

 

 



 
 

 

 
   

As alunas Guédula, Aniele e Andressa apresentaram uma proposta interessantíssima de  

um experimento sobre ótica, lentes e a câmara fotográfica , embora no primeiro momento a 

timidez dos nossos alunos tenha atrapalhado um pouco com o passar do tempo verificamos 

o interesse pelo assunto surgindo através dos primeiros questionamentos dos alunos que 

com muita habilidade foram conseguindo trabalhar o conteúdo  com  alunos, sendo feito 

nesse primeiro momento uma proposta que deveria despertar o seu interesse com uma 

breve pesquisa sobre o tema e os possíveis experimentos que deveriam ser trabalhados. 

 

Seguindo as intervenções vários  temas abordados foram demonstrados pelas acadêmicas, 

saliento a organizações dessas alunas que dominaram integralmente as atividades levando 



os alunos ao intenso debate que gerou novas dúvidas e assim o trabalho vai se 

encaminhando , nesse projeto basicamente sinto a necessidade da continuidade, quero 

parabenizar essas alunos, que souberam até o momento conduzir de maneira muito 

satisfatório suas intervenções , tenho consciência e a certeza que esse momento ficará  

marcado na suas vidas como universitárias   e serão de suma importância  para  sua vida. 

assim como na minha docência esse momento será eternizado. 

  

No dia 19 de maio realizamos nossa reunião semanal no Dinarte, devido a 

problemas encontrados na sede da Unipampa local, conseguimos organizar nossas 

todas as nossas tarefas de forma bem prática e organizada, para o final do 

semestre e consequentemente o último dia de PIBID. Nossa reunião transcorreu de 

forma alegre e prática decidimos sobre a três notícias que serão vinculadas no site. 

No final um clima de melancolia tomou conta da reunião onde vários colegas fizera 

um pequeno relato do tempo que estivemos no Projeto de Física de Caçapava do 

Sul. 

 

Nos dias 31, 01 e 02 tivemos mais algumas intervenções no Instituto Dinarte 

Ribeiro, devido ao grande entusiasmo dos nossos alunos resolvemos levar os 

projetos, para a feira de ciências  da Unipampa. 

 

Impressionante como os alunos reagem bem as práticas através dos experimentos.  

 

Na primeira semana de junho não fizemos nenhuma intervenção devido a 

problemas apresentados pela greve dos professores, já no dia 09 realizamos uma 

reunião na Instituto Dinarte Ribeiro com a presença dos dois supervisores e poucos 

alunos. No dia 13 recomeçamos as intervenções na turma 205 com o projeto do 

Drone, estiveram presentes os alunos Lucas, Ionara e Aline, que depois de breve 

exposição do projeto pelo alunos do grupo  que trata da arquitetura  do instrumento. 

 

   



 
 

 

 

No dia 16 de junho na turma 204 realizamos mais uma intervenção, novamente podemos 

observar o entusiasmo dos nossos alunos com esse tipo de ferramenta para aprimorar a 

aprendizagem do nossos alunos, depois de vários relatos dividimos a turma nos grupos pré-

determinados  para realização das tarefas  especificas de cada grupo. 

 

 

Mais um semestre no Pibid e se faz necessário um balanço sobre o aprendizado que o 

projeto me trouxe.  

 

Num período conturbado que vive nosso pais e com a nossa educação não se faz diferente. 

Foi um semestre de incertezas com o andamento do projeto  de física, mas com tudo isso 

podemos realizar um trabalho, com um novo foco em que as experimentações foram se 

mostrando algo  muito  gratificante  na medida que estamos presenciando toda a satisfação 

dos nossos alunos com o andamento das intervenções esperamos águas mais calmas no 

período que se segue. 

 

   

 

 



 DIÁRIO REFERENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 

 

  Depois de um breve descanso,  recomeçamos  nossas atividades no dia  28 de julho, a 

reunião começou  com  uma  breve apresentação  dos novos pibidianos em seguida 

conversamos sobre a nova metodologia  que será adotada  para  este semestre. Neste  

nova fase  do  programa, a principal preocupação  está no aprimoramento da  nossa escrita 

e consequentemente na maneira  de interpretar   textos, artigos etc ... 

 Confesso  que  estou  ansiosa com esta nova metodologia pois  vem de encontro com 

grave carência  deste professor  que por possuir um deficit na leitura tem muita dificuldade 

em articular textos, resumi-los e contextualizar  algumas situações  que envolvam artigos, 

livros e  outros  textos. 

No dia 30 de julho nos reunimos no Dinarte com alunos das turmas 204, 205 para 

finalizarmos os ajustes dos trabalhos da feira de ciências, além dos alunos estiveram 

presentes as universitária Andressa, Guédula e Aniele. Os trabalhamos vêm nos motivando 

depois de alguns anos sem colocar trabalhos, começo a sentir este gostinho se aproximar 

esperamos que tudo ocorra bem ,infelizmente o trabalho sobre o Drone não poderá ser 

apresentado nesta ocasião, esperamos que na próxima podemos enviar esse experimento. 

 

 

 

 

 


