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Ementa:  

Orientação de estágio de regência de aulas de História e análise crítico-reflexiva do exercício 

da docência. Reflexão sobre a produção de conhecimentos histórico-educacionais na 

contemporaneidade, priorizando a discussão do ensino na interface com cidade e a orientação 

teórico-metodológica para elaboração de projetos, estudos de meio e aulas que problematizem 

memórias, patrimônios culturais, sensibilidades e experiências urbanas. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

  

O curso visa a contribuir com a formação de professores de História com perfil reflexivo e 

visão crítica das dimensões teóricas e práticas da produção de conhecimentos histórico-

educacionais, posicionando-se de forma consciente, sensível e com autonomia, tanto no 

cotidiano docente quanto diante dos desafios da docência na contemporaneidade no Brasil, 

especialmente.  Para tanto, investe-se em uma metodologia que articula: a) inserção em 

ambiente escolar e escuta de seus agentes; b) escrita narrativa monadológica de experiências 

de formação (atuais e passadas) e de aspectos da observação do cotidiano escolar; c) 

elaboração de sequências didáticas e regência de aulas que se tornam objeto de autoavaliação 

do estagiário; d) promoção de debates que fazem convergir e conflitar vozes plurais (do 

referencial teórico-metodológico, de documentos oficiais relativos às políticas públicas para 

educação, do estagiário e dos agentes da escola), que são mobilizadas em uma construção 

coletiva de sentidos para o Ensino de História sem dissociar teoria e prática; e) fomento ao 

intercâmbio de conhecimentos através da promoção de palestras, debates e oficinas sobre 

temas clássicos e atuais relativos ao Ensino de História, com atenção especial às 

potencialidades de formação advindas das especificidades locais (Ouro Preto e Mariana-MG) e 

à interdisciplinaridade.   



  

  

1- Estágio, formação docente e produção de conhecimentos histórico-educacionais;  

2- Cidade, experiências urbanas e produção de conhecimentos histórico-educacionais; 

3- Ensino de História, memórias, patrimônios culturais e sensibilidades; 

4- Demandas contemporâneas do/para o Ensino de História. 

  

Avaliação: Realização efetiva de estágio de observação e regência em escolas da Educação 

Básica, com cumprimento de carga horária exigida pela RESOLUÇÃO COHIS Nº 02/2014 

(30% da nota); elaboração de relatório de estágio de observação e regência (50% da nota) e 

participação nas atividades do curso (20% da nota).   

 

Objetivos:  

O objetivo do curso é possibilitar um conjunto de práticas e reflexões relacionadas ao 

componente curricular Estágio Supervisionado, tendo como foco a relação entre ensino de 

história, história local, cidade e conhecimentos histórico-educacionais. 

 

Metodologia:  

Aulas expositivas; Ciclos de debates; Oficinas didáticas; Encontros de orientação 

 

Atividades avaliativas:  
A dinâmica das aulas sustenta-se na exposição dos temas e discussão dos textos indicados. 

Dessa forma, a participação nas discussões é importantíssima, até porque as leituras deverão 

ser tratadas nas atividades: 

1) Escrita das pipocas (30 pontos); 

2) Relatório de estágio + regência/plano de aula (70 pontos); 
 

Cronograma:  

Março a Abril/2019 
Estágio, formação docente e produção de conhecimentos histórico-educacionais;  

Cidade, experiências urbanas e produção de conhecimentos histórico-educacionais; 

 

 

Abril a Maio/2019 

Ensino de História, memórias, patrimônios culturais e sensibilidades; 

Atividade avaliativa - Escrita das pipocas (30 pontos). 
 

Maio a Julho/2019 

Demandas contemporâneas do/para o Ensino de História. 

Atividade avaliativa - Relatório de estágio + regência/plano de aula (70 pontos); 
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