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Data de aprovação na assembleia departamental:
Ementa: “A disciplina visa ao estudo de tópico específico relativo à especialidade ‘História
Antiga e Medieval’. É objetivo da disciplina (cf. programa e bibliografia): estudo de
documentos concernentes à pesquisa nesta especialidade”.
Conteúdo programático:
1. Apresentação do curso: A História Antiga na BNCC.
2. A construção da BNCC desde os seus antecedentes e o debate sobre o desenho do
componente curricular de História.
3. Quais das Histórias Antigas podemos ter na BNCC?
4. Análise dos conteúdos nos livros didáticos.
5. Possibilidades de aplicação nas escolas.
6. Conclusões.
Objetivos:
Possibilitar o estudo da História Antiga nos termos que a encontramos na BNCC e nos livros
didáticos e refletir sobre as possibilidades de uso didático dos conteúdos concernentes ao
período em aulas voltadas para a educação básica.
Metodologia:
A disciplina se organiza em aulas expositivas com caráter dialógico na parte introdutória e na
leitura conjunta dos livros didáticos, debates com professores da rede básica e, por fim, a
preparação de atividades práticas.

Atividade avaliativa:
Proposta de aula sobre História Antiga OU análise de um caso ou conjunto de casos, através
de trabalho de 3 a 5 páginas com base na bibliografia disponibilizada (valor: total 10,0
pontos).
Há ainda a possibilidade a ser analisada junto com a turma de termos uma atividade de
seminário ou mini-aula a ser apresentada pelos/as estudantes.
Cronograma:
1. Apresentação do curso (28 de julho)
2. A construção da BNCC desde os seus antecedentes e o debate sobre o desenho do
componente curricular de História. (29 de julho a 05 de agosto)
3. Quais das Histórias Antigas podemos ter na BNCC? (11 e 12 de agosto)
4. Análise dos conteúdos nos livros didáticos. (18 de agosto a 16 de setembro)
5. Possibilidades de aplicação nas escolas. (22 de setembro a 21 de outubro)
6. Conclusões (27 e 28 de outubro)
7. Exame final (03 de novembro)
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