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Fundamentação teórica do Ensino de História nas séries iniciais. A unidade e diversidade
das relações sociais. Noções sobre o individual e social, sobre o público e privado,
permanências e mudanças, tempo histórico. Considerações metodológicas e conteúdos
curriculares. Projeto de prática de ensino para inserção do aluno na realidade das séries
iniciais do Ensino Fundamental.
OBJETIVOS
Conhecer criticamente parte da produção relacionada ao ensino de História, com ênfase
no processo de formação do profissional de Pedagogia, refletindo sobre o processo de
ensino-aprendizagem da disciplina, bem como, pensar de modo autônomo e crítico os
temas propostos e sua abordagem para as séries iniciais do ensino fundamental.
PERFIL DO EGRESSO
O curso de Pedagogia da FAT objetiva a formação do profissional do magistério capaz de
atuar com ética e compromisso em espaços escolares e não escolares, na promoção da
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos
níveis e modalidades do processo educativo. Além disso, visa à formação desse
profissional capaz de reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas,
cognitivas, emocionais, afetivas, sociais, de gênero e de etnia dos educandos nas suas
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relações individuais e coletivas; e capaz de identificar problemas socioculturais e
educacionais, respeitando as diferenças existentes na sociedade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I
1. Para que serve o ensino de História? - reflexões sobre teoria e prática.
2. Histórias do ensino de História: breve abordagem sobre conteúdos e métodos.
3. História e Memória: abordagem para as séries iniciais.
4. “Novas” fontes e “novos” sujeitos históricos: teorias historiográficas.
5. Aprendizagens em História: conceitos fundamentais.
5.2. Tempo-espaço
5.3. O uso didático de documentos e materiais.
Unidade II
6. Parâmetros Curriculares Nacionais: análise da proposta para o ensino de História
(primeiro e segundo ciclo).
7. Metodologia do ensino para as séries iniciais: analisando objetivos, conteúdos e
avaliações.
8. Concepções da História do tempo presente, cotidiano e local.
9. Livro e materiais didáticos no ensino de História
METODOLOGIA
Leitura crítica no processo de apropriação da produção intelectual trabalhada. O esforço
tem como base a compreensão ampla e sistematizada dos textos (elementos
estruturantes), bem como, a elaboração crítica pessoal com base na contextualização. A
sala deve ser entendida como espaço de discussão para trocas pessoais com os
diferentes saberes, a partir das seguintes atividades: 1) leitura crítica dos textos e
discussão em sala, a partir da exposição da professora; 2) elaboração de projetos de
prática de ensino produzido ao longo do semestre: plano de ensino e aula; 3) seminários
como espaços abertos para a discussão sobre o ensino de história para as séries iniciais.
AVALIAÇÃO
I unidade
Prova escrita, como base nos temas discutidos em classe.
Produções textuais, com base nos temas discutidos (análise fílmica e interpretação
textual).
Critérios: amplitude e profundidade das leituras, capacidade de síntese e de apropriação
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crítica, qualidade da escrita.
Seminários Ensino de História (Fontes e Materiais Didáticos no Ensino de História),
realizados por equipes e planejados sob a orientação da professora.
Critérios: qualidade do planejamento, unidade, problematização e relevância das questões
abordadas, sistematização e clareza.
II unidade
Prova escrita
Oficina do Livro Didático
Projeto de prática de ensino, realizados por equipes e planejados sob a orientação da
professora.
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