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3º PERÍODO 

 

IDENTIFICAÇÃO 
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE PRÁTICA EM ENSINO DE HISTÓRIA II 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 90 HORAS 
EMENTA 
A proposta da disciplina é pensar a formação docente associada à formação de 
pesquisador/historiador. Trabalhar o cotidiano do processo de ensino-aprendizagem a partir 
do instrumental teórico e metodológico próprios do ofício do historiador.  O ensino de 
história e sua diversidade de práticas e linguagens. Memória, patrimônio e história pública. 
OBJETIVOS 

- Identificar os diferentes espaços de formação docente como arquivos, 
bibliotecas e museus e suas possibilidades para o ensino de história. 
- Debater a relação entre história, memória e história pública. 
- Refletir sobre a diversidade de materiais, linguagens e textos usados em sala 
de aula: fontes históricas, imagens, cinema, literatura, jogos, gráficos, mapas e 
tabelas. 
- Analisar o uso em sala de aula das novas tecnologias de informação e 
comunicação e seus impactos no processo de ensino-aprendizagem. 

METODOLOGIA 
Metodologias possíveis a serem usadas em aula: 
Aulas expositivas; discussão e análise de textos historiográficos e fontes históricas; 
seminários; produção de planos de aula; trabalho de campo. 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Propostas de avaliação: 
Participação nos debates em sala; apresentação de seminários; prova; produção de plano de 
aula e avaliação. 
PROGRAMA 
- Como trabalhar com fontes históricas em sala de aula. 
- Temporalidades e o ensino de História. 
- Cultura histórica, história pública e ensino de história. 
- O ensino de história e o direito à memória e ao passado: sentidos para a relação 
ensino-aprendizagem. 
- Memória e patrimônio; 
- Educação ambiental e ensino de História; 
- O trabalho de campo como aula de História. 
- Diversidade de linguagens no ensino de história: literatura, cinema, teatro etc. 
- O lúdico no ensino de história; 
- As tecnologias da informação e comunicação e a história digital. 
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