
Coordenação do Curso

Disciplina: Recursos Pedagógicos para História

Natureza: 
( x ) Obrigatória 
( ) Optativa 

(x) Semestral      () Anual

Pré-requisito:  Co-requisito: 

CH Total: 60 

CH semanal: 

04 

Padrão 

(PD): 60 

Estudo, pesquisa, crítica e desenvolvimento de 
Educação  Básica 
 

 
Estudo, pesquisa, crítica e desenvolvimento de 
Educação  Básica explorando as potencialidades do desenvolvimento de atividades e projetos temáticos. 
Além da conceituação de recurso pedagógico, trabalharemos com análises sobre os usos de espaços 
museológicos, recursos audiovisuais 
criticar os já existentes. Serão estudados e analisados os PCNs e as Diretrizes Curriculares do Estado do 
Paraná. A partir deste eixo, vários temas poderão ser escolhidos pelos estudantes par
seus materiais, podendo desenvolver um diálogo com as práticas de estágio ou outros projetos nos quais 
já estiver envolvido (PET, PIBID, extensão, etc.).

 
 

Estudo, pesquisa, crítica e desenvolvimento de 
história na Educação  Básica

Além da conceituação de recurso pedagógico, trabalharemos com análises sobre os 
usos de espaços museológicos, recursos audiovisuais e de jogos interativos, a fim de 
elaborar materiais didáticos ou criticar os já existentes. Serão estudados e analisados 
os PCNs e as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná.
 

 
Serão estudados e analisados os PCNs
eixo, vários temas poderão ser escolhidos pelos estudantes para desenvolverem seus materiais, podendo 
desenvolver um diálogo com as práticas de estágio ou outros projetos nos quais já estive
(PET, PIBID, extensão, etc.). 
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Recursos Pedagógicos para História 

) Semestral      () Anual () Modular 

requisito:  
Modalidade: (x) Presencial    () Totalmente 

EaD* 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0

EMENTA  
Estudo, pesquisa, crítica e desenvolvimento de recursos pedagógicos para o ensino de história na 

PROGRAMA  

Estudo, pesquisa, crítica e desenvolvimento de recursos pedagógicos para o 
explorando as potencialidades do desenvolvimento de atividades e projetos temáticos. 

Além da conceituação de recurso pedagógico, trabalharemos com análises sobre os usos de espaços 
museológicos, recursos audiovisuais e de jogos interativos, a fim de elaborar materiais didáticos ou 
criticar os já existentes. Serão estudados e analisados os PCNs e as Diretrizes Curriculares do Estado do 
Paraná. A partir deste eixo, vários temas poderão ser escolhidos pelos estudantes par
seus materiais, podendo desenvolver um diálogo com as práticas de estágio ou outros projetos nos quais 
já estiver envolvido (PET, PIBID, extensão, etc.). 

OBJETIVO GERAL 
Estudo, pesquisa, crítica e desenvolvimento de recursos pedagógicos 

história na Educação  Básica explorando as potencialidades do desenvolvimento de 
atividades e projetos temáticos. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Além da conceituação de recurso pedagógico, trabalharemos com análises sobre os 
usos de espaços museológicos, recursos audiovisuais e de jogos interativos, a fim de 
elaborar materiais didáticos ou criticar os já existentes. Serão estudados e analisados 

PCNs e as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Serão estudados e analisados os PCNs e as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. A partir deste 
eixo, vários temas poderão ser escolhidos pelos estudantes para desenvolverem seus materiais, podendo 
desenvolver um diálogo com as práticas de estágio ou outros projetos nos quais já estive
(PET, PIBID, extensão, etc.). 
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Totalmente EaD(  )..............% 

Orientada 

(OR): 0 

Prática 

Específica (PE): 

0 

recursos pedagógicos para o ensino de história na 

recursos pedagógicos para o ensino de história na 
explorando as potencialidades do desenvolvimento de atividades e projetos temáticos. 

Além da conceituação de recurso pedagógico, trabalharemos com análises sobre os usos de espaços 
e de jogos interativos, a fim de elaborar materiais didáticos ou 

criticar os já existentes. Serão estudados e analisados os PCNs e as Diretrizes Curriculares do Estado do 
Paraná. A partir deste eixo, vários temas poderão ser escolhidos pelos estudantes para desenvolverem 
seus materiais, podendo desenvolver um diálogo com as práticas de estágio ou outros projetos nos quais 

recursos pedagógicos para o ensino de 
explorando as potencialidades do desenvolvimento de 

Além da conceituação de recurso pedagógico, trabalharemos com análises sobre os 
usos de espaços museológicos, recursos audiovisuais e de jogos interativos, a fim de 
elaborar materiais didáticos ou criticar os já existentes. Serão estudados e analisados 

e as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. A partir deste 
eixo, vários temas poderão ser escolhidos pelos estudantes para desenvolverem seus materiais, podendo 
desenvolver um diálogo com as práticas de estágio ou outros projetos nos quais já estiver envolvido 
(PET, PIBID, extensão, etc.).  



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Produção e/ou avaliação de uma atividade de ensino de História na  Educação Básica 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MEC. PCNs Nivel Médio Humanidades  Disponivel em  
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf Acessado em 01/08/2015 
MEC. PCNs Nivel Fundamental História  Disponivel em  
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_5a8_historia.pdf Acessado em 01/08/2015 
MEC. Guia de Tecnologias Educacionais, 2009. Disponivel em  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=13018&Itemid=949  Acessado em 01/08/2015 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

NAPOLITANO, M. Como usar o cinema na sala de aula. SP: Contexto, 2003. 
OLIVEIRA, Dennison de (Org.) Memória, Museu e História – Centenário de Max Wolff Filho e o Museu do 
Expedicionário, Rio de Janeiro, CePHiMex, 2012 
____, Memorial do Museu Paranaense 6.ª Sede, Curitiba, 2003 
____, Guia Histórico: Museu Arqueológico e Etnográfico de Paranaguá, Curitiba, 2003 
Disponíveis em http://www.humanas.ufpr.br/portal/historia/graduacao/publicacoes/  Acessado em 
09/05/2015 
 

 
 
Professor da Disciplina: Dennison de Oliveira 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade 
equivalente:__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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


