O

s trabalhos desta obra foram desenvol-

vidos por alunos do curso de Química da UFPel
e por professores da educação básica, que fizeSão oito artigos que propõem uma abordagem didática que relaciona temas da Química –

prática pedagógica e a construção
de autonomia no gerenciamento
da própria carreira.
Os grupos de trabalho do Pibid-Química são formados por alunos
de licenciatura em Química, professores do curso (atuando como
coordenadores) e professores de
Química da educação básica (que
atuam como supervisores). Coordenadores e supervisores têm a
função de orientar e acompanhar
os licenciandos no planejamento e
desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas a alunos do Ensino Médio e à comunidade na qual
a escola está inserida.
As atividades apresentadas neste livro foram realizadas na rede
pública estadual de Pelotas (RS).
As escolas envolvidas foram o Instituto Estadual de Educação Assis
Brasil, o Colégio Estadual Dom João
Braga, a Escola Técnica Estadual
Professora Sylvia Mello e a Escola
Estadual de Ensino Médio Nossa
Senhora de Lourdes.

como os conceitos de pH e metal pesado – a
atividades cotidianas – como a alimentação e
o uso de cosméticos. Assim, a Química pode
sair da sala de aula e contribuir para instigar a
curiosidade dos alunos.
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ram parte do Pibid-Química em 2012 e 2013.

Suelen Santana dos Santos
Talita Pereira

O

Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid),
criado em 2007 pelo Ministério da
Educação, foi implementado pela
Capes e pelo FNDE para aprimorar
as ações acadêmicas voltadas à formação de professores nos cursos
de licenciatura. O objetivo do programa é inserir os licenciandos no
cotidiano cotidiano de escolas da
rede pública estadual, promovendo
a integração entre educação superior e educação básica.
Desde a primeira edição do Pibid
na Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), os licenciandos do Pibid-Química atuam para desenvolver
competências e construir a identidade do professor de Química,
tanto no campo dos conhecimentos químicos como no da pedagogia. Isso inclui a compreensão do
papel social da universidade e da
escola, a integração da Química às
demais áreas do conhecimento, o
desenvolvimento de processos de
investigação e aperfeiçoamento da
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