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Programa 
 
No projeto político pedagógico da licenciatura em história encontramos que a presente 
proposta curricular se estrutura a partir de dois princípios fundamentais: o primeiro, a 
indissociabilidade entre a produção do conhecimento e os usos sociais do mesmo e, o 
segundo, a integração plena entre a formação profissional do historiador e a sua atuação 
cidadã. Buscando-se formar professores capazes de lidar de forma crítica com a 
construção do conhecimento histórico, dando ênfase à interface com as práticas 
docentes e a comunicação através da divulgação e circulação do conhecimento 
científico. 
A formação dos graduados em História na UFF -Niterói, busca articular ensino e 
pesquisa, teoria e prática. A associação entre teoria e prática é construída já no Núcleo 
de Formação Geral com a criação dos Laboratórios de Ensino e Pesquisa. Ampliada no 
Núcleo de Aprofundamento, através de disciplinas optativas, instrumentais e 
seminários que objetivam também a capacitação para a crítica e a produção de materiais 
didáticos. 
No PPP foi redefinida a natureza das disciplinas instrumentais, para que elas passassem 
a constituir espaços de desenvolvimento de habilidades específicas diretamente 
relacionadas às várias e novas dimensões do “fazer história”. 
A disciplina instrumental história e currículo escolar busca que o graduando 
desenvolva habilidades de docência. 
Se dará ênfase aos conteúdos empíricos de história da América 2. 
A disciplina se articula em dois núcleos ou momentos. 
 
Objetivo geral: Desenvolver uma reflexão consistente a respeito do ensino e da 
especificidade do saber escolar. 
 
 
Núcleo 1: 
Discussões teóricas sobre currículo escolar. História do currículo e visões do ensino de 
história. Reforma curricular e sociedade. A constituição de 1988 e o “cidadão”. A LDB 
e as leis de atualização. A história ambiental e a educação ambiental. O ensino das 
relações étnico-raciais, o ensino e o combate à violência contra a mulher. A BNCC e o 
Novo Ensino Medio. 
 
Núcleo 2: 
Modulo prático (não presencial) sobre currículo e materiais didáticos. 
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Nesse módulo serão desenvolvidos materiais didáticos para atender a um conjunto de 
conteúdos definidos a partir dos princípios da LDB e das leis normativas de 
desdobramento posterior. A Educação ambiental e os documentos norteadores da 
Educação Básica elaborados nas últimas décadas: os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs); as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs); e a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). A história ambiental e a educação ambiental. O ensino das relações 
étnico-raciais em perspectiva histórica latino-americana. 
As alterações da LDB nº 9.394/1996: a Lei nº 14.164/2021 e a prevenção da violência 
contra a mulher nos currículos da educação básica e instituir a Semana Escolar de 
Combate à Violência contra a Mulher. 
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Avaliação 

 
ü Consideraremos o envolvimento do aluno com a disciplina a partir de sua 

participação nas atividades e na realização dos materiais planejados que serão 
desenvolvidos no modulo 2 (de teor prático). 
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Cronograma 
 
 

agosto setembro outubro Novembro 
 
 

Dezembro 
 

23 25  1 4 6 1 3  1 
30  6 8 11 13 8 10 6  
  13 15 18 20 15 17   
  29 22 25 27 22 24   
  27 29   29    
          

Aulas teóricas e encontros de acompanhamento da produção dos materiais curriculares. 
Os encontros de 25/10, 22/11 e 1/12 serão avaliativos. 
 


