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PLANO DE ENSINO  

 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e 
qual carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será 
estimada por sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades 
propostas 

 

UNIDADE CURRICULAR:  Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino de História na 
Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental   

 

Carga Horária Total da UC:  

• Horas a serem ministradas em ADE: 75 

Professor(a) Responsável:  
Prof. Dr. Cleber Santos Vieira 

Prof. Dr. João do Prado Ferraz de Carvalho 

Contato: 
clebersvieira@yahoo.com.br 

jpf.carvalho@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º Semestre  

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Educação/Curso de Pedagogia 

OBJETIVOS 

- possibilitar  aos alunos estudos teóricos sobre a ciência história, sobre a produção do conhecimento 

histórico e sobre a história enquanto disciplina escolar; 

- refletir criticamente sobre diferentes propostas para o ensino de história destinadas à educação 

infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental;  

- promover experiências de pesquisa e ações práticas sobre o ensino de história; 

- refletir criticamente sobre a formação da sociedade brasileira: ensino de história, educação e relações 

étnico-raciais; 

EMENTA: História, ciência dos homens no tempo: objeto de estudo; a produção do conhecimento 

histórico e as vertentes historiográficas; a história enquanto disciplina escolar: as diferentes 

concepções de ensino; objetivos e finalidades do ensino de história: estudo crítico das propostas de 

ensino direcionadas à educação infantil e aos anos iniciais do ensino Fundamental; metodologia do 
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ensino de história: o uso de diferentes linguagens; ensino de história e educação das relações étnico-

raciais; ensino de história e culturas afro-brasileiras e indígenas; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 - História, ciência dos homens no tempo: objeto de estudo; 

- a  produção do conhecimento histórico e as diferentes vertentes historiográficas; 

-  a história enquanto disciplina escolar: diferentes concepções de ensino; 

- objetivos e finalidades para o ensino de história: estudo crítico das propostas de ensino direcionadas 

à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental; 

- seleção, organização e domínio de conteúdos de ensino em história para os anos iniciais do ensino 

fundamental; 

- metodologia do ensino de história e a utilização de diferentes linguagens; 

- ensino de história e culturas afro-brasileiras e indígenas; 

- ensino de história e educação das relações étnico-raciais; 

METODOLOGIA DE ENSINO  

•  Síncronas: 
 
      - 15 Encontros de 2hs cada no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 
        - utilização do classroom para administrar o curso e criar um repositório de atividades e das 
aulas dialogadas que serão gravadas e colocadas à disposição; 
  

• Atividades Assíncronas: 
        - utilização do classroom para acessar as aulas dialogadas gravadas e colocadas à disposição 
para serem vistas a qualquer momento; 
        -  orientação de atividades e sugestões de programas, entrevistas, documentários relativos ao 
tema do curso; 
        - atividades de leitura e produção e escrita de textos e reflexões sobre os temas do curso; 
         - indicação de vídeos e filmes disponíveis na internet;  

AVALIAÇÃO:  

-Realização das atividades propostas: fichamento de leituras individuais; produções escritas 

individuais e em pequenos grupos sobre temáticas pertinentes ao curso; elaboração de um vídeo em 

grupo como   trabalho final;   

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
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BITTENCOURT, Circe. O Saber Histórico na Sala de Aula. São Paulo: Editora Contexto, 1997. 
__________________. O Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Editora Cortez, 
2004. 
BLOCH, Marc. Apologia da História ou o Ofício do Historiador. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor, 
2001. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: história, 
geografia. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998, v. 3 
BRASIL. Secadi. Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-
raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília: MEC/Secadi, 
2004. 
Obs.: em função da elaboração de um vídeo como trabalho final, a literatura básica será 
completada a partir dos interesses temáticos dos discentes e  tendo como preocupação o 
acesso à  literatura acadêmica disponibilizada de forma digital e de uso livre. 

Complementar 
ABREU, Martha e SOIHET, Rachel (orgs.). O Ensino de História. Conceitos, temáticas e 
metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. 

BURKE, Peter (org.) A Escrita da História. Novas Perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 1992. 
ELIAS, Norbert. Sobre o Tempo. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor, 1998. 

FONSECA, Selva Guimarães. Caminhos da História Ensinada. Campinas, SP: Papirus, 1993. 
________________________. Didática e Prática de Ensino de História. Campinas, SP: Papirus, 2003. 
________________________ e SILVA, Marcos. Ensinar História no Século XXI: em busca do tempo 
entendido. Campinas, SP: Papirus, 2007. 

FONSECA, Thais Nivia de Lima e. História & Ensino de História. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
JENKIS, Keith. A História Repensada. São Paulo: Editora Contexto, 2007. 
OLIVEIRA, Marcus Aurélio Taborda  & RANZI, Serlei Maria Fischer. História das Disciplinas 
Escolares no Brasil: Contribuições para o Debate. Bragança Paulista, SP: EDUSF, 2006. 
PEREIRA, Amilcar Araújo.  & MONTEIRO, Ana Maria. Ensino de História e culturas afro-brasileiras 
e indígenas. Rio de Janeiro: Pallas, 2013. 

PINSKY, Jaime. O Ensino de História e a Criação do Fato. São Paulo: Editora Contexto, 2009.   
SILVA, Aracy Lopes da & GRUPIONI, Luis Donisete Benzi. A temática indígena na escola. Novos 
subsídios para professores de 1º e 2º graus. São Paulo: Global; MEC: MARI;UNESCO, 2004. 
Obs.: a literatura complementar será acrescida   ao longo do curso tendo como preocupação 
os interesse temáticos dos discentes e o  acesso à  literatura acadêmica disponibilizada de 
forma digital e de uso livre. 

DOCENTES PARTICIPANTES  
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Nome Origem (Curso) Titulação Regime de 
Trabalho 

Carga Horária 

Prof. Dr. Cleber 

Santos Vieira 

 

Pedagogia Doutor RDE 75 hs  

Prof. Dr. João do 

Prado Ferraz de 

Carvalho 

Pedagogia Doutor RDE 75 hs 

 


