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 Ementa

Usos, construção e/ou reelaboração de materiais didáticos com diferentes linguagens para o ensino de História na Educação Básico: textos,
documentos históricos, e livros didáticos.

 Objetivo geral

-Problematizar o ensino de História e iniciar a construção de um outro olhar acerca da realidade.
-Capacitar o aluno a utilizar diversos materiais didáticos em sala de aula para o ensino de História.

 Objetivo específico

- Estimular a reflexão crítica para perceber e identificar o anacronismo das produções de reconstituições históricas (atlas histórico; gráficos;
músicas; filmes de ficção; documentários)
-Possibilitar os acadêmicos do curso de história reflexões teóricas sobre a função social da história e do historiador no mundo contemporâneo
para atuar de forma consciente no campo de ensino de história (PRAPEG)
-Debater com os alunos e demais profissionais da área de história as diversas funções atribuídas à história e seu papel na formação dos
sujeitos ao longo do tempo, com destaque para o momento atual. (PRAPEG)
-Analisar criticamente livros didáticos .
-Desenvolver a reflexão acerca das tecnologias de comunicação como formas de registro e difusão de informação e sua relação com a
produção do conhecimento histórico em sala de aula.

 Conteúdo programático

- A imaginação histórica: entre o aprendizagem escolar e o conhecimento histórico acadêmico.
-Demandas públicas e realidade escolar (PCN's)
-Problematização da realidade vivida a partir de um olhar histórico.
-Material didático em sala de aula: textos, documentos, imagens, sons
-Identidade, cidadania, e o papel do professor: fronteiras da atuação do profissional.

 Metodologia

-Aulas expositivas dialogadas.
-Atividades em grupo/dinâmicas.
-Seminários de discussão de autores e bibliografias sugeridos.
-Elaboração de material didático.

 Sistema de avaliação

-Prova escrita individual  peso 4
-Elaboração de material didático  peso 2
-Participação e envolvimento   peso 2
-Assiduidade  e compromisso com as leituras   peso 2
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A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada.

Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelos professores, poderá solicitar
segunda chamada de provas na Secretaria Acadêmica através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e respectivos
comprovantes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização de cada prova, sendo aceitos pedidos, devidamente
comprovados, motivados por:
I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência;
II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por atestado médico reconhecido na forma da lei
constando o Código Internacional de Doenças (CID);
III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros;

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada
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