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 EMENTA 
"Atividade laboratorial sobre temas monográficos de História Moderna e 
Contemporânea, envolvendo a transposição didática de conteúdos e 
metodologias, bem como aplicação dos resultados da pesquisa histórica para 
ambientes de ensino." 
 
 OBJETIVO 
Desenvolver material didático voltado para o ensino da disciplina de História no 
ensino médio, com recorte temporal em História Contemporânea (período pós 
Segunda Guerra Mundial). 
 
 PROGRAMA 
 
 Análise dos fundamentos teórico-metodológicos do ensino de História; 
 Leitura e análise das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná; 
 Seleção de temas e de documentos históricos: filme ; vídeo/documentário ; 

imprensa (revistas e jornais) ; documentos oficiais ; música popular 
brasileira ; outros. 

 Teoria, método e historiografia de análise dos temas e da documentação 
selecionados; 

 Desenvolvimento do projeto do material didático; 
 Visita técnica a museus e arquivos ; exploração de arquivos on-line;  
 Apresentação do material pedagógico. 
 
 AVALIAÇÃO 
 

 Desenvolvimento de projeto e execução de material didático voltado 
para o ensino de História no ensino médio; 

 Participação em seminários e nas visitas técnicas a arquivos e museus 
de Curitiba. 

 
 
 
  



Obs.:  
 As visitas técnicas a arquivos e museus de Curitiba ocorrerão 

prioritariamente nos dias e horários da disciplina e serão previamente 
acordados; 

 Está previsto seminários com especialistas da Secretaria de Educação e do 
Programa PDE/UFPR, para a discussão do tema “Ensino de História no 
Ensino Médio”; 

 A disciplina terá o acompanhamento de três bolsistas Reuni do curso de 
Mestrado em História da UFPR. 

 A bibliografia será fornecida no primeiro dia de aula. 
 
 
 

Curitiba, outubro de 2012 
Dr. Luiz Carlos Ribeiro 

 
 

 
 


