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Ementa: 

Saber histórico e ensino de história: o processo de construção do conhecimento; o emprego de 

metodologia investigativa e a prática de pesquisa. Trabalho por projetos e o ensino de história. 

Conteúdo programático:  

 História do ensino de História Antiga e Medieval no Brasil. 

 Por que se interessar por História Antiga e Medieval? O Ensino de História e a História 

Pública. 

 Inclusão e exclusão digital de alunos da Educação Básica. 

 A importância de fontes históricas na sala de aula da Educação Básica e Superior. 

 Passados-possíveis e a Cultura de massa: recepção da Antiguidade e do Medievo em 

produções audiovisuais. 

 Diálogos entre ensino de história e redes sociais. 

 Jogos como instrumentos pedagógicos? O ensino de história em uma perspectiva das 

metodologias ativas.  

 Rompendo a “Quarta Parede Acadêmica”: Popularização e difusão científica do 

conhecimento histórico antigo e medieval. 

 

Objetivos: 

 

Promover a aproximação entre a historiografia e o saber escolar. Favorecer o desenvolvimento 

do pensamento crítico e reflexivo nos estudantes. Estimular o desenvolvimento autoral na 

produção de materiais didáticos. 

Metodologia:  



A disciplina será ministrada por meio da leitura de textos historiográficos sobre as temáticas 

elencadas no conteúdo programático, juntamente com debates durante aulas síncronas dialógicas 

a partir da análise crítica de fontes históricas do período. 

 

Atividades avaliativas (teóricas): 

 

 Prova final (Teórica – Valor total: 10,0 pontos): avaliação a ser realizada contendo 

questões objetivas e dissertativas a partir de conteúdos trabalhados ao longo do curso, 

análise de fontes históricas e indicações bibliográficas apontadas a partir do cronograma 

da disciplina; com o objetivo de avaliar os discentes no que diz respeito a suas 

capacidades de compreensão e análise de textos historiográficos, identificação e 

resolução de problemas vinculados às fontes históricas e transmissão de informações. 

Atividades Avaliativas  

 

 Trabalho de análise de fonte histórica e desenvolvimento de conteúdo didático 

(Avaliação Prática – Valor total: 10,0 pontos): desenvolvimento de trabalho temático 

ao longo do curso (a ser realizado individualmente, em duplas ou trios) a partir de análise 

de fonte histórica e bibliografia previamente selecionadas e indicadas. O trabalho deverá 

resultar em uma parte escrita – no formato de um artigo científico – e, a partir do artigo, 

o desenvolvimento de uma apresentação no formato de aula/seminário. 

 

Cronograma: 

A ser explicado no início do curso 
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