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Ementa: 

A disciplina parte de um eixo reflexivo geral que vem norteando a sua 

organização/transformação: Em que espaços sociais ocorrem processos de educação 

histórica e de que modo se conectam as aprendizagens escolares com as aprendizagens não 

escolares? Em outras palavras, como se conectam, no ensino de História, as dimensões 

Memória e História? De que maneira a História favorece a formação do entendimento e/ou 

conhecimento do mundo pelos sujeitos? Qual (quais) História(s) pode(m) favorecer ou 

comprometer tal desenvolvimento? Portanto, o que constitui a especificidade do saber 

histórico escolar em face da relação com a historiografia e com o território do historiador? 

Trata-se, portanto, de uma disciplina introdutória, voltada à iniciação à discussão relativa ao 

ensino-aprendizagem da História. As reflexões tomarão as práticas como foco de análise e, 

neste sentido, estamos propondo pensar o ensino de História com prática voltada para um 

foco específico, ou seja, a discussão dos anos iniciais de escolarização ao Ensino Médio. 

Programa: 

Movimento proposto durante o ano letivo: 

O da observação à problematização 

O da problematização à construção de conhecimento 

A avaliação considerará o desempenho global na disciplina. Para fins de atribuição do 

conceito final, serão levados em conta os seguintes aspectos: 

a) Presença efetiva nas aulas 

b) Comprometimento com leituras, participação nos debates e exposição dialogada 

c) Postura de investigação ao longo de todas as atividades desenvolvidas 

d) Auto-avaliação e avaliação coletiva 

e) Sensibilidade e esforço para a compreensão da realidade escolar 

f) Qualidade, criatividade e originalidade na preparação do Plano de aula e na aula em 

si. 

g) Preparação, discussão e efetivação na sala de aula do Plano de aula. 

h) Relatório final sobre o estágio. 
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