
  
 

Disciplina: HH194 – Recursos Pedagógicos para História 

2º semestre/2014 

Professora Dra. Karina Kosicki Bellotti 

Dias: às Segundas-feiras – 13h30-15h30; às Quartas-feiras – 15h30-17h30. 

Sala: EP01 – D. Pedro II 

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 
 
 
Objetivos: 
O objetivo desta disciplina é trabalhar com diferentes recursos pedagógicos para o ensino de história no 
ensino básico, explorando as suas potencialidades a partir do desenvolvimento de atividades e projetos 
temáticos. Além da conceituação de recurso pedagógico, trabalharemos com análises sobre os usos de 
recursos audiovisuais e de jogos interativos, a fim de elaborar materiais didáticos ao longo da disciplina. O 
eixo temático proposto para este curso será diversidade cultural, um dos eixos temáticos dos PCNs, e parte 
integrante das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. A partir deste eixo, vários temas poderão ser 
escolhidos pelos alunos para desenvolverem seus materiais, podendo desenvolver um diálogo com as 
práticas de estágio ou outros projetos nos quais a turma estiver envolvida (PET, PIBID, extensão). A meta é 
desenvolver em grupo ao menos 2 dinâmicas/atividades/materiais visando um bimestre escolar, 
contemplando dois temas diferentes por grupo, e 1 dinâmica/atividade/exercício individual, visando 1 a 2 
semanas de aula. 
 
Metodologia: 
Discussão de documentos oficiais sobre ensino de História no Paraná e documentos do MEC acerca de 
cultura e diversidade cultural; textos acadêmicos sobre usos de recursos pedagógicos em sala de aula; 
debates com professores da rede de ensino a partir de relatos de experiência; desenvolvimento de 
atividades em grupos.  
 
Avaliação: 

Individual – produção de uma atividade para ser aplicada em período de 2 a 4 horas-aula, a partir de tema 
escolhido dentro do eixo diversidade cultural; Valor: 100 pontos. 
Em grupo – produção de duas dinâmicas, com atividade e material didático, a serem aplicadas em 1 
bimestre de aulas. Valor: 200 pontos. 
Nota final: média aritmética das notas de cada atividade. 
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