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Data de aprovação na assembleia departamental:  

 

Ementa: O emprego das linguagens e representações no ensino de história. As concepções 

de memória e patrimônio no ensino de história. Elaboração de material didático voltado 

para o ensino de história. 

 

  



Conteúdo programático:  

O curso visa focar a ampliação do conceito de conhecimento histórico escolar e ampliar o 

debate acerca da relação entre história ensinada e construção do discurso histórico. Procuramos 

também analisar o emprego das linguagens e representações no ensino de história por meio do 

uso de documentos e identificar algumas concepções de memória e patrimônio no ensino de 

história. Pretende-se ainda problematizar aspectos concernentes ao processo de elaboração de 

material didático voltado para o ensino de história. Observação em espaços educativos. 

Elaboração de material educativo. 

Parte I - O conhecimento histórico escolar  
 

1.1. Parte II  - O uso de documentos no ensino de história.  

1.2. 1.1- Textos manuscritos e impressos. 

1.2- Iconografia. 
1.3-Música. 

1.4-Cinema. 

Parte III 

1.1. Memória, patrimônio e história local. 

Parte IV 

Elaboração de sequencias didáticas. 

 

 

Objetivos: 

1) Compreender as especificidades do conhecimento histórico  escolar;  

2) Problematizar os diálogos entre Memória, patrimônio e história local; 

3) Discutir as possibilidades de uso de documentos no ensino de história; 

4) Elaborar sequências didáticas. 

 

Metodologia:  

Aulas expositivas; Seminários; Encontros para elaboração de recursos didáticos;  

  

Atividades avaliativas (teóricas): 

- Participação em seminário sobre uso de documentos no ensino de história: 3 pontos;  

- Produção de roteiro de proposta de recurso didático a partir de fontes históricas (Trabalho em 

grupo): 3 pontos 

 



Atividades Avaliativas (práticas):  

 

Produção e apresentação de proposta de recurso didático a partir de fontes históricas (Trabalho 

em grupo): 4 pontos 

 

Cronograma:  

 

Será apresentado na primeira semana de aula.  
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