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PLANO DE ENSINO 2011-1 

DISCIPLINA: Ensinar e aprender História - JP0038 

PROFESSORA: Dra. Hilda Jaqueline de Fraga                      

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Carga Horária 75h 

II – EMENTA 

Concepções e temas recorrentes no ensino de história na Educação Infantil e nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental. O papel dessa disciplina no currículo escolar. 
Diagnóstico e crítica da atual realidade do ensino e das pesquisas na área de 
História. Experiências e propostas metodológicas em discussão. Incorporação de 
diferentes fontes e linguagens no ensino de história. 

CARACTERIZAÇÃO DA DISCIPLINA 

A disciplina se caracteriza por atividades em sala de aula de caráter teórico-prático 
organizadas em forma de seminários, oficinas pedagógicas e atividades 
extracurriculares. Propõe a análise crítica acerca da docência com ênfase no ensino 
de História, bem como a discussão e apropriação de novas metodologias e 
abordagens para a construção do conhecimento histórico na sala de aula. Trata-se 
de compreender os fenômenos da sala d aula e elaborar propostas de ensino. A 
disciplina prevê, portanto, uma carga horária de 17h/aula de prática contemplando 
situações de observação e pesquisa em estabelecimentos de ensino, a reflexão e 
posterior planejamento de atividades de micro-ensino a serem socializadas no 
decorrer da disciplina. A proposta contempla ainda saídas de campo e visitas à 
instituições de memórias locais, abarcando a temática: patrimônio cultural e ensino 
de história em horário alternativo. 

III - OBJETIVOS 

GERAL 

Compreender os pressupostos teóricos e metodológicos do ensino de história 
articulado-os aos processos do ensinar e aprender história, à pesquisa e à reflexão 
sobre métodos e experiências didáticas, bem como, os conteúdos que nortearão a 
prática pedagógica para Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. 

ESPECÍFICOS 

Refletir sobre as finalidades do ensino de história na educação infantil e séries iniciais 
numa região de fronteira, problematizando-o e situando-o no currículo escolar e em 
sua constituição histórica; 

Destacar conceitos/categorias fundamentais para o ensino de história (especialmente 
“tempo, espaço, memória, identidades, representações e relações sociais”), 
apreciando atividades pedagógicas possíveis para aprendizagem dos mesmos 
enquanto ferramentas de compreensão social. 
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Observar e caracterizar a realidade do ensino de história, identificando as 
concepções subjacentes às diferentes experiências de trabalho. 

Analisar e estabelecer o diálogo com o ensino de história proposto nos PCNs de 
história e as propostas curriculares de História, em ação, na educação infantil e 
séries iniciais do ensino fundamental; 

Promover um estudo de novas temáticas e metodologias para o ensino de história no 
currículo escolar envolvendo: fontes, documentos, imagem, cultura material, 
histórias de vida, patrimônio cultural e lugares de memórias. 

Examinar conteúdos e aprendizagens significativas em História do Rio Grande do Sul 
e de Jaguarão, articulando-as com propostas e estratégias didático-pedagógica o 
aluno para o ensino de História na educação infantil e séries iniciais.  

Analisar propostas curriculares de Educação Patrimonial para o ensino da história 
local no currículo escolar. 

Realizar o planejamento de propostas de micro-ensino e elaborar material didático 
pedagógico que possam contribuir para a construção de práticas diferenciadas para o 
ensino de História. 

IV – CONTEÚDOS 

Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de história; 

A história ensinada: educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental; 

Currículo e ensino de história;  

Conteúdos e metodologias para a educação infantil e séries iniciais do ensino 
fundamental 

Noções de tempo, espaço, cultura e representação social no desenvolvimento 
infantil; 

O social como objeto de conhecimento; 

Etnocnetrismo e conceito de cultura: contribuições da antropologia; 

Memória, Identidade e representação; 

Educação patrimonial e ensino de história; 

Conceitos de documento, fonte e constituição de acervos, bens culturais; 

Museus e arquivos: laboratórios de aprendizagem; 

Elementos da história do Rio Grande do Sul e de Jaguarão; 

O planejamento e avaliação da prática docente no ensino de história, 

O uso e adoção do livro didático e de literatura infantil: políticas de adoção; 

Questões étnicos raciais no ensino de história. 
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V – METODOLOGIA  

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Leituras, seminários e debates; Exposição dialogada; Oficinas; Trabalho de campo,  
Pesquisas em acervos e museus;  Saídas de campo; Observações e relatos; Produção 
de materiais e recursos didáticos; Elaboração de trabalhos escritos, Análise de filmes 
e documentários 

ATIVIDADES PREVISTAS 

Análises e relatos de experiências; Observações em aulas de história; Leitura e 
resenha de um livro; Análise de livros didáticos e de literatura infantil; Pesquisa em 
sites, e junto a fontes primárias; Visitas orientadas, aulas em museu e 
arquivos/visitação de acervos; Palestras e oficinas; confecção de material 
pedagógico; Elaboração de trabalhos escritos; Planejamento e apresentação de 
atividades de micro-ensino. 

VI – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

1º E – Apresentação da disciplina: plano de ensino; cronograma; avaliação 
diagnóstica, distribuições das leituras para próxima aula, trabalho escrito individual. 

2º E- Trabalhos em grupo e debate sobre o ensino de história (histórico, currículo, 
crítica e propostas) – textos bases: Nadai, Ficher e Castrogiovane. 

3º E –Aula: Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de história. 

4º E –Aula: Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de história e orientação 
para atividade de observação nas escolas (apresentação de sugestão de roteiro) para 
entrega na aula do dia: 26/04. 

5º E- Atividade individual: Observação de aula de história – elaboração de relatório 
escrito 

6º E- - Atividade individual: Observação de aula de história – elaboração de relatório 
escrito 

7º E –Encontro Coletivo: Relato das observações e entrega do relatório. 

8º E- Encontro coletivo: Noções de tempo, espaço e representação social no 
desenvolvimento infantil e oficina pedagógica - “Cartografias pessoais”. 

9º E- “Arqueologia em sala de aula” – Professora Convidada: Dra. Adriana Fraga. 

10º E- Seminário: Educação patrimonial e ensino de história: os bens culturais como 
fonte de conhecimento e pesquisa histórica - textos base: “Educação patrimonial e 
cidadania: uma proposta alternativa para o ensino de história” e” Educação 
patrimonial: utilização dos bens culturais como recursos educacionais.”  

11ºE – Atividade de saída de campo: Visita ao patrimônio histórico de Jaguarão. 
Encaminhamento de relato escrito sobre a visita. 

12º E –A aula: A utilização de fontes e documentos nas aulas de história – atividade 
prática- texto base:” Como produzir conhecimento histórico em sala de aula”. 
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13º E –Aula: O livro didático como representação do real – atividade de análise de 
livros didáticos e de literatura infantil sob a perspectiva das questões: étnico-raciais, 
gênero, sociedade, relações de poder, tempo, espaço e representação social – texto 
base:” O livro didático na sala de aula.” 

14º E – Aula Planejamento e avaliação no ensino de história nas séries iniciais – 
orientação para elaboração de atividade de micro-ensino – texto base: 
“Planejamento dos Estudos sociais: Do acaso à intenção”. 

15º E- Orientação para elaboração de atividade de micro-ensino. 

16º E – Orientação para elaboração de atividade de micro-ensino. 

17º E – Planejamento de atividade de micro-ensino – confecção de material. 

18º E – Planejamento de atividade de micro-ensino – confecção de material 

19º E- Seminário: Apresentação de atividade de micro-ensino. 

20º E- Seminário: finalização da apresentação de atividade de micro-ensino, 
avaliação individual e coletiva. 

VII– AVALIAÇÃO 

A avaliação considerará o desempenho global na disciplina e no estágio. Para fins de 
atribuição da nota final, serão considerados os seguintes aspectos: 

Presença efetiva nas aulas, encontros individuais e situações de pesquisa;  

Comprometimento com leituras e fundamentação teórica; 

Postura de investigação ao longo de todas as atividades desenvolvidas;  

Qualidade da produção teórico-prático escrito e oral (trabalhos em grupo, resenhas, 
fichamentos,  planejamento de atividade de micro-ensino, relatórios, apresentação 
oral no seminário) 

Auto-avaliação e avaliação coletiva. 

No início do semestre será realizada uma avaliação diagnóstica, através de diálogo e 
realização de exercício escrito com os participantes da disciplina. Posteriormente, a 
avaliação somativa, analisando o desempenho dos estudantes no decorrer do 
semestre, através dos trabalhos avaliativos que terão cada um peso 10. A nota final 
corresponde à soma das avaliações dividida pelo número de atividades realizadas 
durante a disciplina. Estão previstas ainda atividades e/ou atividade de recuperação 
que oportunizem os (as) estudantes a recuperar objetivos não atingidos durante a 
realização das avaliações somativas. A mesma será realizada durante o processo. 

VIII – REFERÊNCIAS  
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