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Vinculado ao Programa de Educação Tutorial (PET/MEC), o grupo PET 
Licenciaturas desde de 2013 tem sido pioneiro no Instituto Federal da Bahia – 
Campus Porto Seguro (IFBA), no que tange a implementação de ações que 
associam pesquisa, o ensino e a extensão, com intuito de promover a 
aprendizagem ativa de futuros professores em cursos de Licenciatura, além de 
desenvolver suas habilidades enquanto docente, como na: resolução de 
problemas, formação autônoma relacionada a construção do conhecimento, 
estímulo à capacidade de trabalho em equipe e o aprimoramento da formação 
profissional. Durante a vigência do grupo PET Licenciaturas, diversas 
atividades foram desenvolvidas pelos seus bolsistas, voluntários professores e 
colaboradores, contribuindo com o processo de formação dos licenciandos. 
Nesse sentido, esse trabalho teve por objetivo apresentar as contribuições 
proporcionadas pelo PET Licenciaturas, através das atividades e ações 
desenvolvidas por seus associados, com ênfase na formação docente. A 
metodologia empregada na realização das atividades foi guiada pelas 
necessidades da comunidade escolar do município de Porto Seguro, BA e 
adjacências; seguido da realização das atividades de modo prático e 
experimental, apoiado pela teoria inerente ao conteúdo de Química para 
Educação Básica. Assim, foram concebidas (em colaboração e/ou organização 
própria) as seguintes atividades: Semana do estudante, voltada à 
interdisciplinaridade e ao ensino por meio do lúdico; a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia, como colaboradores na organização e na ministração de 
cursos, oficinas e palestras; Ensaio Infoquímica, que visava associar a 
informática e as simulações  computacionais a serviço do trabalho docente; 
visitas técnicas aos laboratórios do IFBA, de modo a despertar e estimular o 
caráter cientifico/empirista de alunos de ensino fundamental e médio; 
monitorias, que por sua vez buscavam nivelar discentes com vulnerabilidade 
socioeconômica aos demais, no que diz respeitos aos conteúdo do curso de 
Licenciatura em Química; etc. Dado o exposto, a execução das atividades 
contribuíram tanto para a formação docente dos bolsistas do grupo PET 
Licenciaturas, permitindo que estes vivenciassem a idealização e coordenação 
das atividades planejadas, a experiência docente em sala de aula e os desafios 
a serem enfrentados por estes profissionais, quanto para a comunidade escolar 
beneficiada. Além disso, essa experiência possibilitou aos futuros professores o 
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aperfeiçoamento da sua didática enquanto mediadores do conhecimento e o 
desenvolvimento de uma postura proativa, dinâmica e ágil na resolução de 
problemas relacionados ao cotidiano escolar, como por exemplo, o 
desenvolvimento e utilização de materiais pedagógicos acessíveis e 
experimentos de baixo custo. 
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