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7º PERÍODO 

 

IDENTIFICAÇÃO 
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE PRÁTICA DE ENSINO DE HISTÓRIA IV 
PRÉ-REQUISITOS: não há 
CARGA HORÁRIA: 90 HORAS 
EMENTA 

- O ensino de história e o direito à memória e ao passado: sentidos para a relação ensino-
aprendizagem. 
- A história no ensino fundamental e médio: abordagens, linguagens e objetivos. 
- A análise de currículos e programas de história no Ensino Básico em instituições públicas e 
privadas. Parâmetros, Diretrizes e Base Nacional Comum Curricular. 
- O cotidiano e o funcionamento dos distintos espaços escolares: diferenças, aproximações e 
desafios no sistema escolar brasileiro contemporâneo. 
- Os exames certificadores do ensino básico. 
- O ensino de história para estudantes em privação de liberdade e o cumprimento de medidas 
socioeducativas. 
OBJETIVOS 

O objetivo do curso é promover o debate e a reflexão sobre o ensino de história nas escolas 
brasileiras, com suas diferentes abordagens no ensino fundamental e médio. Para isso, 
pretende-se compreender os documentos normativos em vigor sobre o ensino de história, a 
presença da história nos currículos e como ela está inserida no funcionamento cotidiano 
dos espaços escolares diversos, em uma sociedade marcada por um sistema escolar 
desigual. Por último, 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 
Exposição dialogada, discussão bibliográfica, análise de fontes primárias, seminários, 
recursos audiovisuais e propostas de atividades pedagógicas. 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Assiduidade, participação nas aulas, elaboração de trabalhos monográficos e atividades 
pedagógicas, fichamentos de textos, seminários e provas. 
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