
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

  
 
 

 
Disciplina 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE HISTÓRIA I 
SUPERVISED PRACTICE OF HISTORY TEACHING I 

Código 
HIS596 

 
Departamento de História - DEHIS 
 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS 

Duração/Seman
a: 18 

Carga Horária 
Semanal 

Teórica 
2 

Prática  
5 
 

Carga Horária 
Semestral  

Hora/aula  
126 

Horas 
105 

 
EMENTA 

Apresentação e discussão de alguns dos fundamentos da didática no ensino de história. 
 
 
 
 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O curso tem por objetivo pensar a docência no ensino básico (Fundamental e Médio) a partir da experiência de                   
observação das aulas de história e das escolas-campo. Por um lado, trata-se de uma primeira imersão orientada na                  
cultura escolar que considere de forma particular o ensino de história se seus procedimentos; e por outro, discutir e                   
praticar elementos fundamentais da prática profissional como o planejamento e avaliação.  

UNIDADE I: MEDIAÇÕES DIDÁTICAS E ENSINO-APRENDIZAGEM 

1. Mediação didática e conhecimento histórico; 
2. Mediação didática e pesquisa na escola; 
3. Mediação didática e planejamento da ação pedagógica; 

UNIDADE II: CURRICULO, LIVRO DIDÁTICO E PLANEJAMENTO 

1. Currículo e conhecimento histórico; 
2. Currículo e planejamento; 

UNIDADE III: AVALIAÇÃO E ENSINO-APRENDIZAGEM 

1. Avaliação e conhecimento histórico; 
2. Avaliação e planejamento da ação pedagógica; 

 
 

AVALIAÇÃO 
 
A dinâmica das aulas sustenta-se na exposição dos temas e discussão dos textos indicados. Dessa forma, a                 
participação nas discussões é importantíssima, até porque as leituras deverão ser tratadas nas atividades:  
 
1) Escrita das pipocas (30 pontos); 
2) Relatório de estágio (70 pontos); 
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