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Introdução 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência – PIBID vem atuando de forma a contribuir 
no melhoramento do ensino aprendizagem de 
Química da Cidade de Floresta-PE, que por sua vez, 
utiliza-se de meios viáveis para o alcance desses 
objetivos, cujo campo de estudo foram escolas da 
rede estadual de ensino da respectiva cidade, tendo 
como público alvo, alunos do ensino médio. O 
minicurso “Aromatizantes de Ambiente” aconteceu 
durante a ll Mostra de Química no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano - Campus Floresta, ministrado pelos 
bolsistas do PIBID. O público deste minicurso foram 
jovens de todas as escolas envolvidas no projeto, 
totalizando 22 participantes no minicurso, o 
programa tem por sua vez um quadro de 25 
bolsistas.  O ensino tem que ser pertinente às 
necessidades dos estudantes, tornando as aulas 
interessantes e de acordo com a realidade deles, 
caso contrário, não haverá interesse em saber sobre 
a Química Experimental, se eles não perceberem de 
que forma isso pode ser aplicado em suas vidas, 
uma vez que as aulas têm que despertá-los para o 
dia a dia, para a vida, tendo como objetivo 
contextualizar o ensino de Química fazendo dos 
alunos empreendedores aqueles que apresentam 
determinadas habilidades e competências para criar, 
abrir e gerir um negócio, gerando resultados 
positivos, para inspirar, capacitar e conectar os 
alunos interessados em aprender a fazer 
aromatizantes de ambiente caseiro, interligando a 
Química para tornar esse processo mais 
significativo. 

Resultados e Discussão 

A ideia integrou o conteúdo disciplinar às práticas da 
vida profissional dos estudantes. Por meio do 
minicurso Aromatizantes de Ambiente, foram 
repassados conceitos da química, onde os 
estudantes conseguiram entender perdas e ganhos, 
medidas e produtos químicos, o que veio a 
possibilitar o interesse na busca de novas 
informações, soluções e inovações.  Desse modo, 
estimulou a criatividade e a pesquisa, tornando-a 
mais atraente e prazerosa, além disso, veio a ajudar 
na articulação de ideias, como também, trouxe 
satisfação ao concluir o produto final, obtendo-se um 

total de 40 unidades, 20 deles para lençóis e os 
outros 20 para ambiente. 

 
Fonte: Bolsista PIBID 1- Produção dos Aromatizantes 

Conclusões 

A atuação de alunos graduando na área de Química 

em escola da rede pública na cidade de Floresta 

vem se disseminando nos últimos dois anos, pois a 

mesma, antes em sua região só dispunha de um 

profissional da área atuando em sala, isso de 

alguma forma é preocupante, já que o número de 

profissionais atuando em sua área de formação é 

mínimo. E constatou-se que por meio das atividades 

e projetos desenvolvidos pelo Pibid essa carência 

vem diminuindo nos últimos anos, uma vez que, se 

tem 24 alunos do curso de Química auxiliando e 

contribuindo das formas possíveis no ensino de 

Química. 
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