
UNIVERSWIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE HISTÓRIA 

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA PRÁTICA DE ENSINO DE HISTÓRIA DO BRASIL 

2º semestre de 2013 

 Profa. Dra. Maria Amélia Garcia de Alencar 

Carga horária: 64 horas/aula 

Horário: 6ª feira – 8:00- 11:40 

Ementa: Analisar os manuais didáticos de História do Brasil do ensino fundamental e 

médio e avaliar a transposição didática do conhecimento científico produzido nas 

universidades. Reflexão crítica sobre os conteúdos, as habilidades e os conceitos 

necessários da produção da História do Brasil para a questão da inclusão social e da 

cidadania. (IN: Currículo pleno do curso de História, modalidade Licenciatura (2005) 

Objetivos: 

Com relação ao ensino de História do Brasil, do 5º ao 9º ano e no Ensino Médio, o 

curso propõe-se a: 

- Analisar as diretrizes curriculares para o ensino de História (Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN’s, Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás – 

SEE-Goiás) 

- Verificar a presença – explícita ou implícita - dessas diretrizes nos livros didáticos e na 

prática das salas de aulas; 

- Levantar as metodologias utilizadas em sala de aula e sua eficácia; 

- Discutir novas propostas metodológicas que levem em conta as diretrizes curriculares 

propostas e que possibilitem uma relação ensino-aprendizagem mais eficaz e 

gratificante para o professor e seus alunos. 

 

Conteúdo Programático: 

- Estudo das diretrizes curriculares para a História – nacionais e do estado de Goiás. 

- Análise de livros didáticos de História do Brasil – ensino fundamental (5º ao  9º ano) e 

médio. 

- Levantamento, nas escolas, dos conteúdos programáticos desenvolvidos pelos 

professores em sala de aula. 



- Metodologias renovadoras do processo ensino-aprendizagem no ensino fundamental e 

médio. 

 

Metodologia: 

- O curso terá uma parte teórica que consistirá no estudo dos documentos relativos às 

diretrizes curriculares (PCN’s e Currículo Referência da SEE-GO) e da análise de livros 

didáticos de História do Brasil para o ensino fundamental e médio; (os livros didáticos 

serão selecionados pelos alunos e pela professora, entre os utilizados na escola-campo 

onde realizam o Estágio Supervisionado IV e aqueles mais indicados nas escolas 

particulares de Goiânia) 

- a parte prática consiste na coleta de dados a respeito de conteúdos programáticos e 

metodologias utilizados nas escolas onde os alunos realizam o Estágio Supervisionado 

IV (as duas disciplinas constituem o Núcleo específico do 8º período do curso de 

Licenciatura em História); 

- a partir dos estudos acima indicados, os alunos discutirão metodologias inovadoras 

como o uso da literatura, do cinema, do teatro, da fotografia e da música no 

desenvolvimento de conteúdos de História do Brasil; 

- ao final do curso os alunos apresentarão uma aula-piloto para os próprios colegas e a 

professora (30 min.), utilizando os conhecimentos adquiridos no curso. Será exigido um 

plano de aula. 

 

Avaliação: 

- Participação nas atividades em sala de aula e montagem e desempenho na aula-piloto. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E DOCUMENTOS: 

- Parâmetros curriculares nacionais – História – MEC – Secretaria de ensino 

fundamental e Secretaria de ensino médio e tecnológico (página do MEC na internet) 

- Currículo em debate – Goiás – vol. 5 

SEE – Goiás – Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás – versão 

experimental (página da SEE-Goiás na internet) 
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Feriados e recessos escolares nas 6ª feiras: 

15 de novembro 

 


