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PLANO DE ENSINO 
 

 
I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: Pedagogia a Distância 

Departamento: Departamento de Pedagogia a Distância 

Disciplina: Conteúdos e Metodologias do Ensino de História II Código: MEHIS-II  

Carga Horária: 54h Créditos: 3 

 
II - EMENTA 

 
A construção do Brasil moderno: o processo de invisibilidade e de exclusão. Povos da 
Terra e Povos de Terras longínquas: a construção da invisibilidade das populações 
indígenas e afrodescendentes no Brasil. A questão de gênero na História. 
Problematização do uso de fontes históricas para a construção do conhecimento 
histórico. Elementos metodológicos para a análise e intervenção nas práticas 
educativas. O ensino de História nos anos iniciais.  
 

 

III- OBJETIVO GERAL 

 
Analisar e compreender os princípios epistemológicos que norteiam o processo de 
ensino-aprendizagem de História, no que se refere às teorias, às políticas e à 
legislação que regem os parâmetros educacionais. 
 

 

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Romper com a noção de cronologia linear, confundida com uma sucessão de 
causas e efeitos, que se deram de forma ascendente da pré-história ao tempo 
atual.  

 Perceber a sala de aula como espaço de construção de sentidos para o estudo 
da história.  

 Reconhecer o papel atuante das populações africanas e afrodescendentes na 
construção da sociedade brasileira.  

 

 Reconhecer os movimentos de resistência, visando compreendê-los como 
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           sujeitos atuantes.  

 Identificar como se articulou a sociedade brasileira após o advento da república, 
e as mudanças e continuidades dos processos de exclusão e de construção do 
sentido de nacionalidade.  

 

 

V – PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
1-Considerações sobre o ensino de História 
Seção 1– Os usos sociais da História 
Seção 2– Ensino e Pesquisa em História na sala de aula 
Seção 3- O diálogo da História com outras disciplinas 
 
2- Outros olhares sobre um passado oficial 
Seção 1- “A Primeira Missa”e “Independência ou Morte”: sobre a abordagem de datas 
comemorativa a partir da imagem 
Seção 2- Indígenas e afrodescentes na Construção do Brasil Nação 
 
3- Problematizando a História das Organizações Populacionais em Santa 
Catarina: a memória como recurso metodológico 
Seção 1- Imigrações construindo identidades 
Seção 2- A história oral e os museus: usos metodológicos da memória  
 
4- A micro história: dialogando em sala de aula 
Seção 1– Memórias e a história local: o eu e o outro 
Seção 2– Articulações da História geral com a História local 
Seção 3– A História de Santa Catarina nos materiais didáticos 
 

 

VI – METODOLOGIA DE ENSINO 

Atividades Conteúdo Metodologia 

1º encontro com alunos 
(webaula gravada)  

 

Caderno Pedagógico e 
moodle  

 

Apresentação da disciplina 
e do Caderno pedagógico  

 

Mediação das atividades 
de aprendizagem  

 

Caderno Pedagógico e 
Moodle  

 

Mediação das atividades 
de aprendizagem no 

Moodle e orientações para 
o trabalho final, com 
acompanhamento do 

professor da disciplina  
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Plantão pedagógico e tira 
dúvidas  

 

moodle 
 
 

Encontros síncronos e 
assíncronos no Moodle 

(fórum, tira-dúvidas, chat) e 
atendimento na linha 0800 

645 7400 visando o 
esclarecimento de dúvidas 

sobre a disciplina  
 

2º encontro com alunos  
 

Caderno Pedagógico  
 

Revisão do conteúdo do 
caderno pedagógico (aula 
expositiva e dialogada), 

com o objetivo de discutir 
os conteúdos centrais da 

disciplina.  
 

Plantão pedagógico e tira 
dúvidas 

 

Moodle/ 0800 
 

Encontros síncronos e 
assíncronos no Moodle 

(fórum, tira-dúvidas, chat) e 
atendimento na linha 0800 

645 7400 visando o 
esclarecimento de dúvidas 

sobre a disciplina. 
Orientações para o 
trabalho final, com 

acompanhamento do 
professor da disciplina. 

 

Avaliação 
 

Caderno Pedagógico 
 

Entrega do trabalho final 
no Moodle, dos resumos 

individuais ao tutor e 
realização da Prova 

Presencial.  
 

 

VII- AVALIAÇÃO 

Os alunos deverão realizar as seguintes atividades de aprendizagem: 
1. Atividade obrigatória 
2. Trabalho Final 

3. Autoavaliação 
4. Prova Presencial 
5. Exame final (quando o aluno não alcançar a Média Semestral-MS para aprovação 
direta). 
A avaliação deverá considerar o princípio formativo e efetivar-se-á através dos 
seguintes documentos e registros: 
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(PR) = nota da prova escrita presencial de caráter individual (peso 5) 
(TF) = nota do trabalho final individual e/ou em grupo (peso 2)  
(AVT) = média ponderada entre as notas do tutor e do professor (peso 2)  
(AVA) = nota da autoavaliação (peso 1)  
A Média Semestral (MS) será definida pela seguinte fórmula: MS = (5xPR + 2xTF + 

2xAVT + AVA)/10 

Além dessas avaliações obrigatórias ainda serão realizadas atividades presenciais e 

online que serão consideradas na sua avaliação quanto a participação. 

Observação importante: O Art. 147 do Regimento Geral da UDESC define que “A 
avaliação do aproveitamento é feita pelo professor e expressa numericamente em 
escala de 0 (zero) a 10 (dez), do seguinte modo: 

I - é considerado aprovado o aluno que obtiver média semestral igual ou superior a 7,0 
(sete vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento); 

II - o aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatoriamente, 
em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e 
o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 
(cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento).” 
 

 

VIII- BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia básica 
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JUNGBLUT, Cezar Augusto. MALAVOTA, Cláudia Mortari. GAVRON, Eva Lúcia.  
MARIA, Maria das Graças. POYER, Viviani. Conteúdos e Metodologias do Ensino  
de História – II. Caderno Pedagógico I– Versão II. Curso de Pedagogia a Distância  
– UDESC – Fpolis, 2004.  
LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre (org.). História: novos problemas. Rio de Janeiro, 
Francisco Alves, 1988. 
NADAI, Elza & BITTENCOURT, Circe M. F. Repensando a noção de tempo 
histórico no ensino . In: PINSKY, Jaime (org.) O Ensino de História e a Criação do 
Fato . 8º ed. São Paulo: Contexto, 2000.  
pp. 73-92. 
 
Bibliografia Complementar 
 ABREU, Martha & SOIHET, Raquel. Ensino de História: conceitos, temáticas e 
metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.  
BITTENCOURT, Circe (Org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: 
Contexto, 2002.  
BITTENCOURT, Circe (Org.). Ensino de História: fundamentos e métodos. São 
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KARNAL, Leandro (Org. ). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 
São Paulo: Contexto, 2008.  
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