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Introdução 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência (PIBID), provido pela Capes em parceria 

com o MEC, incentiva estudantes dos cursos de 

Licenciatura a atuarem nas escolas públicas, para a 

elevação da qualidade do ensino público, nas ações 

acadêmicas voltadas à formação inicial do 

professor, além de visar a inter-relação entre a 

Universidade e a educação básica, proporcionando 

conhecimentos significativos para ambas. 

Pretende-se, na disciplina de Química, que o 

aluno tenha uma compreensão dos processos 

químicos em estreita relação com suas aplicações 

tecnológicas, ambientais e sociais, de modo que os 

mesmos possam emitir juízos de valor e tomar 

decisões, de maneira responsável e crítica, 

individual e coletivamente.
1,2
 Para tanto, a 

aprendizagem de conteúdos deve estar associada 

às competências relacionadas a saber fazer, saber 

conhecer, saber ser e saber ser em sociedade, 

respeitando o nível cognitivo do aluno.  

Resultados e Discussão 

O presente trabalho tem como intuito contribuir 

no desenvolvimento de competências dos 

licenciandos, na perspectiva da ação-reflexão-ação 

sobre as práticas docentes e nas práticas 

pedagógicas que estimule os alunos do Ensino 

Médio a experimentar os fenômenos químicos, 

estabelecendo-se a inter-relação dos conteúdos 

didáticos com a realidade do aluno e, sobretudo, 

contextualizando-os nas ações do seu cotidiano. 

Especificamente, objetivou capacitar e a 

estimular os licenciandos na condução de práticas 

experimentais, uma vez que tem por objetivo 

despertar no futuro professor a compreensão da 

universalidade do processo ensino-aprendizagem.  

Para dar início às atividades previstas no projeto 

PIBID na escola, realizou-se uma reunião com a 

diretora, a coordenadora, a professora de química e 

os bolsistas, quando ficou decidido que os bolsistas 

iriam assistir às aulas teóricas e auxiliariam a 

professora na implementação e condução das aulas 

práticas experimentais.  

Foram atendidos alunos das três séries do 

ensino médio de todos os períodos. A professora 

adota o material de ensino do Novo Currículo Oficial 

do Estado de São Paulo, os Cadernos do professor 

e do aluno. Os encontros com as turmas foram 

semanais, e as aulas experimentais realizadas de 

acordo com cronograma previsto no Caderno do 

Professor, os experimentos realizados foram, 

Conservação de massa, Condutividade elétrica, pH 

e indicadores de pH. Além desses experimentos, 

outros foram propostos e aplicados pelos bolsistas, 

a saber: Princípio do bafômetro, Inversão térmica e 

um experimento virtual versando sobre a acidez e 

alcalinidade de substâncias do cotidiano.   

Foram aplicados questionários de avaliação 

quanto à aquisição e compreensão dos conteúdos 

abordados e de opinião sobre a realização das aulas 

experimentais. Ficamos lisonjeados com os 

comentários positivos a respeito das aulas práticas. 

Entretanto, foi possível notar a deficiência no 

domínio dos conteúdos de química, por grande parte 

dos alunos, uma vez que, apresentaram dificuldades 

em lidar com temas básicos e cotidianos da 

química, com cálculos matemáticos e alguns 

campos da química, principalmente com a química 

orgânica e inorgânica, além de desconhecerem 

completamente as técnicas analíticas.  

Conclusões 

Apesar das dificuldades encontradas, o projeto 

tem sido muito relevante para os alunos, pois tem 

auxiliado na aquisição e compreensão dos 

conteúdos de química, de uma forma mais 

dinâmica. Tem contribuído para a melhor formação 

dos licenciandos em química e na formação do 

professor supervisor. 
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