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Subprojeto (conforme item 4.4 do Edital nº 61/2013) 

 

Identificação do Subprojeto 

Área da licenciatura Física 

  
Modalidade do 

curso  
[ x ] Presencial 
[ ] A distância  

  

Campus/polo1 Universidade Estadual do Maranhão 

  

Município São Luis UF MA 
    

Nº de bolsas de 
iniciação à 

docência 

10 Nº de bolsas de 
supervisão2 

2 Nº de bolsas de 
coordenação de 

área3 

1 

  
 
 
 

Níveis e modalidades de ensino4 
  

Nível(is) de ensino [ ] educação infantil 
[ ] ensino fundamental 
[x] ensino médio 

  
Modalidade(s) de 

ensino 
[ x ] educação regular 
[ ] educação profissional técnica de nível médio 
[ ] educação de jovens e adultos              
[ ] educação especial        
[ ] educação escolar indígena 
[ ] educação do campo 
[ ] educação quilombola 

 

 

Justificativa e objetivo da proposta, apenas quando se tratar de cadastro de 

subprojeto interdisciplinar 

até 1500 caracteres 

                                                           
1
 Se o subprojeto envolver curso presencial, indicar o campus. Se envolver curso a distância, inserir o 

nome do polo. 
2
 A quantidade de supervisores deve obedecer à seguinte regra: cada professor deve supervisionar entre 

5 e 10 bolsistas de iniciação à docência.  
3
 A quantidade de coordenadores será determinada pela quantidade de bolsas de iniciação à docência 

informada. 
4
Marcar um ou mais níveis e modalidades de ensino abrangidos pelo subprojeto. 
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Ações do Subprojeto 
 

1. Nome da ação 

Laboratório de Ensino. 

  

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

Periodicamente os bolsistas e alunos utilizarão o laboratório de ensino de física, afim de, 

oportunizar percepção de suas dificuldades inerentes ao processo ensino-aprendizagem de 

forma prática e interdisciplinar na medida em que estes alunos terão oportunidade de 

articular saberes teóricos na prática. 

 

2. Nome da ação 

Práticas Docentes 

 

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

O bolsista terá a oportunidade de ministrar aulas sob a orientação do professor supervisor. 

Será possível colocar em prática saberes docentes, não só relacionados aos conhecimentos 

relacionados à física, mas também, saberes pedagógicos que ora vão sendo construídos com 

a interação entre os sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, destacando 

tarefas e técnicas contextualizadas e interdisciplinares. 

 

3. Nome da ação 

Elaboração de Material Didático 

 

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

Os bolsistas serão incentivados à elaborarem  materiais didáticos em forma de apostila tanto 

de caráter teórico quanto experimental, sob auxílio do supervisor e revisão do coordenador 

de área. Nestes materiais os experimentos propostos serão baseados em experimentos de 

física com ênfase na utilização de materiais alternativos, o que resultará na observância da 

física no dia a dia. 

 

 

4. Nome da ação 

O lúdico no ensino de Física 

  

Descrição da ação com a respectiva justificativa 
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Serão elaboradas atividades lúdicas. Esta ação incentivará os alunos ao trabalho em equipe, 

com o claro objeto de tratar objetos da matemática e da física, oportunizando o caráter 

colaborativo entre os alunos envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Esta ação 

poderá ser desencadeadora da construção de novos saberes ou, como forma de 

sistematização de saberes trabalhados em sala de aula. 

 

5. Nome da ação  

Estudos Científicos e Pedagógicos. 

  

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

O Bolsista participará de projetos de pesquisa em área científica/pedagógica, de modo a 

estar atualizado quanto às tendências recentemente desenvolvidas em cada ramo da física. 

Isto se mostra relevante, pois é de interesse que o docente da educação básica, esteja ciente 

dos progressos hodiernos independente do nível em que atue, seja fundamental ou médio. 

Desse processo participarão o coordenador de área, o supervisor e alunos da escola 

selecionados via melhor desempenho em atividades deste subprojeto. 

 

6. Nome da ação 

Pesquisa na Escola. 

  

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

O Bolsista participará de projetos de pesquisa em área científica/pedagógica, de modo a 

estar atualizado quanto às tendências recentemente desenvolvidas em cada área. Isto se 

mostra relevante, pois é de interesse que o docente da educação básica, esteja ciente dos 

progressos hodiernos independente do nível em que atue, seja fundamental ou médio. Desse 

processo participarão o coordenador de área, o supervisor e alunos da escola selecionados 

via melhor desempenho em atividades deste subprojeto. 

 

7. Nome da ação 

Ações de Integralização Escola/Universidade Estadual do Maranhão. 

  

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

Os frutos obtidos da ação Pesquisa na escola serão apresentados em atividades escolares e 

prestigiados em eventos promovidos pela Universidade Estadual do Maranhão, além serem 

submetidos à apreciação em congressos de física realizados anualmente no Brasil. A 

responsabilidade das apresentações será do bolsista que terá a liberdade de indicar um aluno 

participante a esta tarefa. A relevância disto se materializa na prática do bolsista em assumir 

e delegar tarefas. 
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8. Nome da ação 

Visita Interativa. 

  

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

Serão convidados professores de universidades de outros estados que desenvolvam 

pesquisas e atividades inerentes ao âmbito científico e pedagógico no intuito de envolver, 

incentivar e integrar os bolsistas e a escola com outras realidades vivenciadas no país. Os 

professores convidados teriam como foco de trabalho a realização de treinamentos com os 

bolsistas e seminários nas escolas em eventos promovidos na mesma, gozando de mesas 

redondas, minicursos. 

 

9. Nome da ação 

Integração Escola/Sociedade. 

  

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

Mostra-se de relevância a participação da sociedade nesse processo. No intuito dessa 

realização será promovida uma feira de ciências em que os alunos terão a possibilidade de 

mostrar para a família e comunidade local os avanços e resultados obtidos. Essa feira terá 

por organizadores o coordenador de área, supervisor , bolsistas e uma comitiva de alunos da 

escola que estejam diretamente envolvidos com as atividades deste subprojeto. 

 

10. Nome da ação 5 

Astronomia na Escola 

  

Descrição da ação com a respectiva justificativa 

Esta atividade será realizada por meio da integração de projetos pré-existentes na 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) com a escola. Assim, serão realizados encontros 

de astronomia promovidos pelo OBA-FIS (Observatório Astronômico da Física) da UEMA na 

escola, que abrirá espaço para participação da comunidade do entorno, de modo a despertar 

interesse desse público pela Física.  Estes encontros serão gerenciados pelo coordenador de 

área e bolsistas junto ao grupo de pesquisadores do OBA-FIS. 

 

 

 

 

Coordenador(es) de área do subprojeto 
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Nome e CPF do(s) professor(es) que assumirá(ão) a coordenação de área 

Nome CPF 

Márcio Da Silva Tavares 878329093-15 

  
É obrigatório informar todos os professores que assumirão as bolsas de coordenação de 

área. O número de bolsas será calculado automaticamente com base no número de bolsas 

de iniciação à docência do subprojeto (ver Anexo II da Portaria Capes nº 96/2013). 

 

 

Para informar o(s) coordenador(es) de área no sistema, o proponente deverá ter em 

mãos o CPF do professor da instituição. Todos os professores informados deverão 

possuir currículo cadastrado na plataforma Lattes do CNPq, cujo link será 

recuperado automaticamente pelo sistema com base no CPF. Caso o professor não 

possua Lattes, o proponente não conseguirá finalizar a proposta. O currículo pode 

ser cadastrado no endereço: http://lattes.cnpq.br/ 

 

http://lattes.cnpq.br/

