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Ementa: Aliando aulas teóricas e práticas a disciplina propõe aos alunos uma reflexão sobre as principais 

questões enfrentadas pelos historiadores em sua prática docente. Discutindo procedimentos, métodos e critérios 

adotados na seleção de conteúdos, definição de objetivos, escolha de materiais, etc., o curso visa proporcionar 

uma reflexão sobre o trabalho do professor de história no ensino fundamental e médio. Ao mesmo tempo, através 

de oficinas e atividades práticas, a disciplina visa proporcionar aos alunos um exercício concreto de docência 

experimentando situações de pesquisa e ensino.  

 
  
______________________________Programa de Disciplina__________________________ 

Título do Programa: Da história aprendida à história ensinada: concepções, métodos e desafios 
 
Objetivos:  
 
a) – Refletir criticamente sobre as articulações entre concepções, métodos e conteúdos históricos, no ensino de 
História; 
b) – Exercitar procedimentos e métodos necessários à produção e transmissão do conhecimento histórico, 
permitindo aos alunos vivenciar situações de ensino/aprendizagem; 
c) – Conhecer e problematizar diferentes instituições, linguagens e suportes envolvidos na produção e difusão de 
materiais didático-pedagógicos; 
d) – Iniciar os alunos em noções, métodos e procedimentos práticos necessários à atuação em sala de aula;  
e) – Discutir possibilidades de usos de materiais didáticos, documentos e linguagens no ensino de História; 
 
Unidades: 
I – Ensino de história e memória social: o que e porque ensinar história? 
II – Concepções, métodos e conteúdos no ensino fundamental e médio: programas, currículos e materiais 
didáticos 
III – O ensino como pesquisa: produção do conhecimento histórico em sala de aula 
IV – Iniciação à docência: do planejamento à sala de aula 
 
 
Avaliação: (Procedimentos de avaliação)  
Participação nas leituras, discussões e atividades práticas em sala de aula 
Realização de atividades práticas em grupo 
Elaboração de Plano de Aula e Relatório individual  
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