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Ficha 2 (variável) 

 

 

Disciplina: Laboratório de Pesquisa e Ensino de História do Brasil II Código: HH 131 – 

Natureza: 

( X ) Obrigatória 

(  ) Optativa 

(X) Semestral      () Anual () Modular  

Pré-requisito: 

não há 

Co-requisito: 

não há 

Modalidade: (X) Presencial    () Totalmente EaD(  )..............% 

EaD* 

CH Total: 90 

CH semanal: 

06 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 90 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática 

Específica (PE): 

0 

 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Atividade laboratorial de aprofundamento sobre temas monográficos de História do Brasil, 

envolvendo a transposição didática de conteúdos e metodologias, bem como aplicação dos 

resultados da pesquisa histórica para ambientes de ensino. 

 

Desdobramento da Ementa na proposta específica do Laboratório proposto: 

A atividade laboratorial aprofundará temas da História do Brasil visando a elaboração de um 

roteiro histórico com finalidade didático pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  

 

1 – Roteiros Históricos e suas possibilidades para o Ensino de História. 

 

2 – Conhecendo outras experiências: leituras e realizações de roteiros históricos. 

 

3 – Definindo percurso e elaborando narrativas: lugares para estudo de temas do Brasil.  

 

4 – Aplicando o roteiro como recurso didático.  

 

 

 



 

OBJETIVO GERAL 

 

Elaboração e aplicação de um roteiro histórico para estudo de temas pertinentes à História do 

Brasil.  

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Dominar os procedimentos para elaboração e aplicação de um roteiro histórico com possibilidade 

de aplicação didática a partir da eleição de temáticas da História do Brasil.  

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

- Leituras sobre constituição e utilização de roteiros históricos para  Ensino de História; 

-Levantamento de roteiros já existentes; 

- Visitação a roteiros já constituídos; 

- Escolha de tema pertinente para elaboração de um roteiro histórico; 

-Levantamento de fontes e bibliografia a partir da qual seja possível estudar o tema escolhido e 

elaborar um roteiro histórico a partir do qual o tema possa ser ensinado; 

- Leitura da bibliografia e fontes relativas ao tema escolhido; 

-- Identificação de locais que estabeleçam um roteiro histórico; 

- Elaboração de narrativas sobre o tema e sobre os locais que compõem o percurso, a partir da 

investigação realizada nas fontes e na bibliografia; 

- Aplicação do roteiro, com finalidade didática. 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

O instrumento de avaliação será o produto final realizado, em três etapas: 

 

- identificação de locais que definem o roteiro; 

- elaboração de narrativas sobre cada um dos locais que compõem o roteiro; 

- aplicação do roteiro.  
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*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


