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Introdução 
O PIBID vem se consolidando como uma das 
mais importantes iniciativas do país no que diz 
respeito à formação inicial de professores, 
surgindo como uma nova proposta de incentivo e 
valorização do magistério e possibilitando aos 
acadêmicos dos cursos de licenciatura a atuação 
em experiências metodológicas inovadoras ao 
longo de sua graduação.1 Um dos problemas do 
sistema educacional pernambucano encontra-se 
na carência de professores para atuarem no 
ensino básico de Química. Neste sentido, o 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 
Docência no Sertão Pernambucano visa 
promover a melhoria da qualidade na formação 
de professores nesta área, contribuindo para uma 
articulação integrada da educação superior com 
a educação básica, procurando atender a 
necessidade da região. Na cidade de Petrolina-
PE, o PIBID iniciou suas atividades na área de 
química no IF SERTÃO-PE, durante o ano de 
2010, tendo como coordenadora institucional a 
Profa. Dra. Maria Leopoldina Veras, atuando até 
os dias de hoje. Vinte quatro alunos da 
Licenciatura em Química atuam em quatro 
escolas municipais e estaduais, realizando ações 
enriquecedoras focadas na contextualização do 
ensino de química através de textos e/ou vídeos 
geradores e debates acerca de temas sociais, 
experimentação com caráter investigativo e 
aplicação de jogos didáticos. O objetivo deste 
trabalho é socializar algumas ações e a 
importância destas para a nossa região. 

Resultados e Discussão 
A experimentação com caráter investigativo está 
constantemente presente nas ações dos bolsistas 
participantes do projeto, atuando em sala de aula 
e na organização, orientação e desenvolvimento 
de mostras de ciências, palestras e oficinas, onde 
diferentes conteúdos são abordados no ensino 
fundamental e médio. Na Fig. 1 são 
apresentadas imagens da atuação de nossos 
bolsistas durante a II Mostra de Ciências da 
Escola Estadual Jesuíno Antônio D’Ávila-EJAD, 
onde alguns experimentos realizados consistiam 
na identificação de amido em alimentos, estudo 
da cinética das reações químicas e identificando 
ácidos e bases a partir de indicadores naturais.  
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Experimentos realizados na II Mostra do EJAD. 
 
Outras importantes ações aconteceram na 
Escola Municipal Nossa Senhora Rainha dos 
Anjos – CAIC (Fig.2), onde os alunos discutiram 
sobre a produção de sabão, produção de 
bioplástico, importância da reciclagem e coleta 
seletiva.  

 

 

 

 
 
Fig. 2. Stand montados na I Mostra da Escola Nossa 
Senhora Rainha dos Anjos – CAIC. 

Outras ações como elaboração e aplicação de 
jogos didáticos foram realizadas na EJAD, no 
CAIC e nas escolas Dom Antonio Campelo e 
Colégio da Polícia Militar, onde o programa vem 
sendo desenvolvido, oportunizando uma 
aprendizagem significativa de forma 
descontraída e lúdica. 

Conclusões 
As ações realizadas no âmbito do PIBID-IF 
SERTÃO-PE contribuem para o crescimento 
acadêmico dos licenciandos, professores e 
alunos da educação básica, permitindo uma 
adequada articulação entre teoria e a prática, 
além de contribuir para o ensino e aprendizagem 
de química nas escolas públicas da região, já que 
as intervenções baseadas na contextualização 
promovem uma aproximação dos alunos à 
realidade, auxiliando na formação do cidadão. 
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