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- Analisar os pressupostos teórico-metodológicos que norteiam o ensino  de História nos diferentes níveis de 
ensino; 

- Discutir e produzir propostas metodológicas e materiais pedagógicos que possam contribuir com o avanço das 
pesquisas  nessas áreas de ensino e com a construção de práticas comprometidas com a formação de sujeitos 
conscientes do fazer e do saber histórico; 

- Analisar propostas curriculares oficiais e propostas alternativas de História, em ação e em discussão no ensino 
fundamental e Médio; 

- Instrumentalizar o educando para a prática pedagógica do ensino de  História; 
- Sistematizar conteúdos procurando conscientizar os alunos da necessidade de conceber essas áreas do 

conhecimento coladas as vivências e experiências cotidianas; 
- Aplicar metodologias adequadas e eficazes para o ensino de História; 
- Orientar os graduandos quanto a abrangência das ciências humanas ressaltando que o estudo da História deve 

ser instrumento de compreensão da realidade, por isso a necessidade de compreendê-la dentro de uma 
proposta interdisciplinar e transdisciplinar; 

- Analisar as possibilidades de implementação das leis 10639 e 11645 a partir do ensino de História numa visão 
transdisciplinar 

 
 

 

 

 Compreensão crítica da prática pedagógica de História à luz dos Parâmetros Curriculares Nacionais , refletir 

sobre a proposta dos PCNS acerca da pluralidade e diversidade cultural no ensino de História. As dimensões 

formadoras do conhecimento da História. Conceitos importantes que dão identidade à História. Descrever 
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processos pedagógicos de uma prática investigativa. Orientar a prática da interdisciplinaridade e da 

transversalidade de temas, aprofundando e complementando conhecimentos na disciplina. 

 

 

 

 

I – O ensino de História enquanto: retrospectiva histórica 
1.2 Panorama histórico de desenvolvimento da disciplina no currículo escolar 
1.3  As transformações no ensino de História 
 
II – Diversidade e pluralidade Cultural no ensino de História 
 2.1 Currículos tradicionais e propostas de renovação: da implantação da Lei 5692/71 aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCNs 
2.2   PCNS: Diversidade e pluralidade x Identidade nacional 
2.3 – A implementação da Lei 10639 e 11645 no ensino de História – caminhos e possibilidades 
 
III – Metodologia e ensino 
3.1 Experiências e propostas metodológicas em debate no ensino de História 
3.2 A construção do trabalho interdisciplinar em História 
3.3 - A pesquisa e a produção de conhecimentos no processo de ensino 
3.4 O desenvolvimento dos conceitos de tempo, espaço, sociedade, trabalho e cultura 
3.5  A História local e regional no ensino fundamental 
3.6 – projetos interdisciplinares e transdisciplinares: uma nova visão para o ensino de História 
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