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EMENTA
Atividade laboratorial sobre temas monográficos de História, envolvendo o projeto e execução de material didático
para o ensino de história, bem como sua aplicação em ambientes de ensino.
PROGRAMA
Aprendizado teórico-prático de preparação de material didático para o ensino de História com ênfase em produto
visual, audiovisual ou interativo.
Etapas:







Noções de percepção imagética e de linguagens narrativas visuais
Estudo da estrutura da imagem como fonte de conhecimento histórico
Metodologias de utilização de imagens em sala de aula
Elaboração de projetos com ênfase na transposição de noções de linguagem visual ao produto paradidático
final
Execução dos projetos a partir dos cronogramas elaborados por cada grupo
Apresentação e discussão dos produtos finais
OBJETIVO GERAL

Capacitar os alunos na utilização de fontes imagéticas para a compreensão de conteúdos históricos, bem como na
sua reelaboração na forma de um produto paradidático que possa ser utilizado em sala de aula.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Compreender os mecanismos de percepção imagética que nos guiam na “leitura” e percepção de imagens
Compreender os processos que perpassam a dinâmica de ensino-aprendizagem com foco no estudo de
imagens
Desenvolver aparato metodológico para a utilização de imagens no ensino de História
Elaborar um produto final com base no estudo de fontes históricas visuais que utilize seus mecanismos
originais de linguagem e estruturação visual com vistas à compreensão do conteúdo escolhido
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Primeira Etapa (teórica): Aulas expositivo-dialogadas sobre a estrutura básica de composição de imagens e as formas
de percepção visuais que perpassam a produção imagética ao longo da História, bem como sobre as diferentes
metodologias de trabalho com imagens em sala de aula.
Segunda Etapa (prática): Divisão de grupos e elaboração do projeto que estruturará o produto final a ser escolhido e
realizado pelos integrantes (HQ, audiovisual, animação, etc).
Terceira Etapa: apresentação do trabalho final e de proposta escrita com fundamentação teórica e posterior
discussão dos resultados entre grupo e turma.
FORMAS DE AVALIAÇÃO
Serão avaliados:
 Individualmente: o interesse e participação do aluno em todas as fases (teórica e prática) de elaboração do
projeto, somando 2 pontos;



Em grupo: o resultado final, que será composto por duas partes: produto final (4 pontos), por meio da
produção e apresentação; e fundamentação teórica, por meio da entrega de trabalho escrito (3 pontos).
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