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5º PERÍODO 
 

IDENTIFICAÇÃO 
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE PRÁTICA EM ENSINO DE HISTÓRIA III 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 90 HORAS 
EMENTA 
A proposta da disciplina é debater o ensino de história na escola brasileira a partir da sua 
perspectiva histórica, dos documentos normativos em vigor sobre o ensino de história, da 
presença da história nos currículos e como ela está inserida no funcionamento cotidiano dos 
espaços escolares diversos. O livro didático de História, suas dimensões materiais e usos em 
sala de aula. 
OBJETIVOS 

 Analisar a história do ensino de história no Brasil. 
 Debater as possibilidades de usos do livro didático em sala de aula. 
 Identificar o processo de construção do currículo escolar de história. 
 Promover o debate das utilidades e sentidos de aprender e ensinar história nas 
distintas realidades da sociedade brasileira e os limites e desafios políticos 
contemporâneos. 

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 
I. A história do ensino de História no Brasil. 
II. A análise de currículos e programas de história no Ensino Básico em instituições 
públicas e privadas. 
III. Parâmetros, Diretrizes e Base Nacional Comum Curricular. 
IV. Os usos do livro didático de História. 
V. Ensino de história e práticas interdisciplinares. 
VI. O cotidiano e o funcionamento dos distintos espaços escolares: diferenças, 
aproximações e desafios no sistema escolar brasileiro contemporâneo. 
VII. Os exames certificadores do ensino básico. 
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