
Convites e contatos:  

tel: ( 71 )  3641-7920 

cienciaitinerante@yahoo.com.br 

Sobre o IF Baiano  

O IF Baiano foi criado em 2008, pela Lei Federal 

11.892, a partir da integração das antigas Escolas 

Agrotécnicas Federais de Catu, Senhor do Bonfim, 

Santa Inês e Guanambi e das antigas Escolas Médias 

de Agropecuária da Ceplac (EMARC) de  Valença, 

Teixeira de Freitas, Itapetin-

ga e Uruçuca, Além destes, o 

IF Baiano possui  mais duas 

unidades: uma em Bom Jesus 

da Lapa e outra em Governa-

dor Mangabeira.  interioriza-

ção das oportunidades de es-

tudo em diversas modalida-

des traz, entre outros  benefí-

cios, a possibilidade de fixação de jovens profissionais 

em suas cidades de origem  garantindo-lhes uma for-

mação acadêmica sintonizada com as vocações territo-

riais.  

Todo o trabalho pedagógico da instituição prima pela 

produção do conhecimento  associada às realidades, 

potencializando os arranjos produtivos e constructos 

identitários. 

 

  

ao seu alcance ! 

A cultura, a ciência e o conhecimento  

http://www.ifbaiano.edu.br 



Programa ciência itinerante  

O programa ciência itinerante, popular Escola Itine-

rante, é uma iniciativa do IF Baiano Campus Catu, 

que a pouco mais de20 anos vem promovendo a difu-

são de conhecimentos junto as comunidades de várias 

localidades da Bahia.  

O Programa tem co-

mo o objetivo incenti-

var, apoiar e promo-

ver iniciativas de di-

versos temas do co-

nhecimento científico 

da área das ciências 

da natureza e mate-

mática e demais áreas 

do conhecimento con-

tando com a partici-

pação de estudantes do ensino médio e técnico em ati-

vidades que propiciem a difusão e a popularização da 

ciência e tecnologia contribuindo para a melhoria na 

qualidade do ensino de ciências e complementação 

desta formação básica nas escolas.   

O projeto se materializa por meio de apresentações de 

experiências, demonstrações, painéis interpretativos e 

exposições implantadas em escolas públicas, feiras de 

ciências, exposições, museus e visa, também, a integra-

ção do IF Baiano com as comunidades de regiões de 

influência da instituição.  

. 

 

 Abertura da escola à comunidade; 

 Popularização da ciência e do conhecimento; 

 Tornar o discente sujeito da construção do seu 

próprio conhecimento; 
Divulgar o Instituto Federal Baiano. 

 

 

Organização de grupos de estudo por área, 

disciplina e interdisciplinares; 

 Orientação de um professor ou professores que 

possa garantir o bom andamento dos estudos de for-

ma periódica; 

 Montagem de stands para apresentação que conte-

nham: 

 Recursos e instrumentos de ensino que sejam atra-

tivos ao público; 

 Dois ou três alunos apresentadores; 

 Banner de apresentação do grupo de estudo/stand; 

 Relatório póstumo da apresentação. 

 

 

 
Além da popularização do conhecimento, da me-

lhoria da imagem do Instituto, o projeto tem revelado 

várias aptidões nos discentes que não podem ser vistas 

na sala de aula; 

Muitos alunos encontraram sua vocação através de 
sua atuação num desses grupos de estudo/stand 

grupos de estudo/stands Objetivos  

Metodologia  

Resultados  

Agricultura 
Alimentação Alternativa 

Biologia 
Bovinocultura  
Entomologia  

Física 
Geociências  

 Informática/Robótica 
Línguas estrangeiras   

Matemática 
Meio Ambiente  
Microbiologia  

Química 
Tecnologia de Alimentos  

 
   
 


