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Programa das Atividades do Laboratório 
 
 
 Objetivos:  

 Geral:  
 Investigar as possibilidades das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

para criação de ambiente de aprendizagem e ensino de conteúdos curriculares da 
História do Paraná. 

 
 Específicos: 
 conhecer as propostas de estudo da história local (História do Paraná) nos 

Parâmetros Nacionais para o Ensino Médio (PCNs) e nas Diretrizes Curriculares do 
Estado do Paraná (DCEs); 

 construir e utilizar redes sociais para construção de ambiente de ensino-
aprendizagem; 

 constituir domínio sobre o emprego da WebQuest como metodologia para o 
ensino de História; 

 apresentar proposta de ensino de conteúdo curricular apresentado pelas DCEs-
Paraná, utilizando a metodologia da WEBQuest. 

 
 Metodologia 

 Por meio da própria metodologia da WQ, de interação em Rede Social e nos encontros 
presenciais, realizaremos: leitura dos parâmetros e diretrizes curriculares; construção 
de perfil para a disciplina em rede social; leituras e debates sobre ambientes de ensino 
aprendizagem em redes sociais; estudos sobre utilização de WebQuest (maneira de 
utilizar e potenciais para ensino de História); pesquisa sobre tema da História do 
Paraná; elaboração de material de ensino sobre conteúdo da História do Paraná 
previsto nas DCEs Paraná, com metodologia de WebQuest.  

 
 Avaliação: 

 Será atribuída nota: 
 de 0 a 50 ao conjunto dos produtos parciais solicitados por meio das WQs 

apresentadas ao longo dos trabalhos na disciplina; 
 de 0 a 50 ao produto final: WQ para abordagem de conteúdo da História do 

Paraná. 
 
 Bibliografia e outros recursos (a serem ampliados ao longo das atividades do Laboratório, 

sobretudo os relativos à História do Paraná, que deverão ser arrolados e consultados no 
âmbito da realização dos trabalhos pelos estudantes).  

 
UNESCO. TICs na Educação do Brasil. http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-
and-information/access-to-knowledge/ict-in-education  
 
WebQuest. http://pt.wikipedia.org/wiki/WebQuest  
 
WebQuest – Como Construir (Tutorial).  
http://mais.uol.com.br/view/i54gm6ahdxbb/webquest--como-construir---parte-1-

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-and-information/access-to-knowledge/ict-in-education
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-and-information/access-to-knowledge/ict-in-education
http://pt.wikipedia.org/wiki/WebQuest
http://mais.uol.com.br/view/i54gm6ahdxbb/webquest--como-construir---parte-1-04023362CCA94366?types=A


04023362CCA94366?types=A ;  http://mais.uol.com.br/view/i54gm6ahdxbb/webquest--como-
construir---parte-2-04023672CCA94366?types=A&   
 
PARANÁ. SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica. 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_hist.pdf  
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino 
Médio. http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf  
 
CAMELO, Thiago. “Escola de Detetives”. Ciência Hoje na Escola. 
http://cienciahoje.uol.com.br/alo-professor/intervalo/escola-de-detetives  
 

ALMEIDA, Anita Correia Lima e GRINBERG, Keila. Detetives do Passado. 
http://www.historiaunirio.com.br/numem/detetivesdopassado  

ALMEIDA, Anita Correia Lima e GRINBERG, Keila. “As WebQuests e o Ensino de História”. IN: 
ROCHA, Helenice et. Al. A Escrita da História Escolar. Rio de Janeiro: FGV, 2009.  
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