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O artigo relata vivências pertencentes a minha experiência de estagiária docente 

do curso de Licenciatura em Educação do Campo da |Universidade de Federal de Santa 

Catarina. O estágio foi realizado em uma turma de 7º ano na Escola de Educação Básica 

Machado de Assis, no município de Timbó Grande, SC, região do Contestado. O tema 

abordado foi a produção do Pinus eliottii no município e região. Iniciei com o resgate 

do estágio anterior, que era sobre alimentação saudável.  

Este estágio justifica-se pelo amadurecimento de tempos comunidade e pela 

necessidade de uma interdisciplinaridade na prática docente, tanto quanto aplicar e 

trabalhar conteúdos didáticos metodológicos que atendam as necessidades dos alunos da 

escola dentro de seu contexto social. Refere-se a proposta de que os alunos se apropriem 

de conhecimentos básicos teóricos e práticos norteando futuros projetos educativos na 

escola. O objetivo foi provocar uma discussão com os alunos sobre a produção de Pinus 

em suas propriedades e seu município, tanto quanto a aplicabilidade de conteúdos e 

exercícios na área das Ciências da Natureza e Matemática de forma a permitir a criação 

de novas propostas. 

Dentre as várias atividades desenvolvidas, trabalhamos textos referentes à 

produção de Pinus eliotti no Brasil, bem como, sua origem, subprodutos, importância na 

economia, geração de emprego e renda, impactos ambientais, medidas de unidade, 

cubagem da madeira, porcentagem, plantas exóticas e nativas, reflorestamento, celulose, 

reciclagem  e produção de papel. Também foi passado um vídeo aos alunos relatando a 

respeito do surgimento do papel. 

No trabalho de campo realizamos visita pedagógica na Empresa Bonet Madeiras 

e Papéis, situada na Vila Buriti, município de Timbó Grande, com palestra, visitação em 

cada setor com explicações sobre energia elétrica, reciclagem e produção do papel 

desde o plantio do Pinus até o subproduto final, bem como mostra de embalagens 

confeccionadas a partir do papel produzido pela empresa. 

Como atividade avaliativa e de sistematização, realizou-se um recordatório a 

partir do qual foram relembradas todas as aulas anteriores, conteúdos estudados, onde 

houve participação da maioria dos alunos. Em, sua maioria, citaram nesse último 

trabalho a relevância de terem aprendido a cultura do Pinus eliotti, tema de relevante 

importância para o município e, consequentemente, para seus habitantes.  

O estágio docência foi de suma importância para minha formação, pois me 

aproximou da realidade do município o qual resido, além de me permitir exercitar a 

prática docente. 

 

Palavras-chave: Pinus eliottii, aprendizagem, ensino por áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Simpósio Formação de Professores e Práticas Pedagógicas 
27 e 28 de Novembro de 2014 

 

 
UFSC                                                                                                                                    INSS 2318-8421 
 

Referências Bibliográficas: 

 

BARBOSA, Juliana. 2006, Os Três Momentos Pedagógicos, Disponível em site 

http://jujubm.blogspot.com/2006/10/os-trs-momentos-pedaggicos.html,Posta Comment; 

Acesso em 15/09/2014 

 

HADJI, Charles. 2006, Revista Escola, Planejamento; MARTINS, Neurilene. 2006, 

Salvador, Editora Abril, Revista Nova Escola; Bonet Madeiras e Papéis Ltda, 2004, 

Curitiba, Disponível em Site http://www.bonetsc.com.br/ Acesso em 22/09/2014 

 

http://www.bonetsc.com.br/

