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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

UNIDADE CURRICULAR:   
UCFL, 7422, Ensino de História: Estágio e Práticas 

 

Carga Horária Total da UC: 140 horas 

• Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 05 horas 

• Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 135 horas 

Professor(a) Responsável:  Prof. Dr. Alexandre 
Pianelli Godoy e Profa. Dra. Maria Rita de Almeida 
Toledo 

 

Contato: plataforma google classroom (códigos 

das turmas):  n4w2qsf (vespertino); l2gcqmm 
(noturno).  

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1.  

Departamentos/Disciplinas participantes: História/Ensino de História: Estágio e Práticas 

OBJETIVOS 

GERAIS: 

A disciplina pretende finalizar o programa de estágio à docência em história por meio da execução de projetos 

de interação entre universidade e escola. Para subsidiar o desenvolvimento dos projetos serão realizadas 

oficinas de produção e análise de atividades, sequências e unidades didáticas de história visando à autonomia 

e o diálogo com as propostas curriculares. Os licenciandos elaborarão os planos de execução dos projetos em 

parceria com os docentes, bem como organizarão sua regência mediante as condições materiais do espaço 

escolar. Espera-se que as regências sejam registradas, arquivadas e publicadas como resultado de um 

processo de interação entre ensino e pesquisa na formação de novos profissionais da história conscientes do 

seu papel político-educativo.       

ESPECÍFICOS: 

- Possibilitar a autonomia docente na elaboração de planos de aula e de curso no domínio das metodologias 

próprias à pesquisa escolar no ensino de história; 

- Desenvolver projetos integrados e interdisciplinares observando criticamente os limites e as possibilidades 

do espaço, da cultura, do currículo escolar e das condições de trabalho do professor; 

- Dominar o processo de montagem de atividades, sequências e unidades didáticas no ensino de história;     

- Reger aulas a partir do planejamento e do desenvolvimento do projeto de interação entre universidade e 

escola de modo a refletir sobre a teoria e a prática no contexto do trabalho docente.   
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EMENTA 

Objetiva trabalhar com os projetos de interação dos licenciandos nas escolas. Montagem do projeto de 
interação na unidade escolar; a inserção do projeto de interação na especificidade do currículo de determinada 
cultura escolar; execução do projeto na unidade escolar; análise da atuação; compartilhamento dos resultados 
entre a universidade e escola (por meio da construção de um arquivo de práticas escolares no ensino de 
história do município de Guarulhos e/ou da publicação dos projetos de interação em “Cadernos de ensino 
história da UNIFESP”). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Atividades, sequências e unidades didáticas de história: análise de experiências concretas 

e sua articulação com os pré-projetos 

- Reapresentação das normas, funcionamento e documentação do estágio supervisionado em ADES; 

- O processo de montagem de atividades, sequências e unidades didáticas no ensino de história;  

-  Análise de relatos de experiência no ensino de história. 

Unidade II: Estágio Supervisionado: do pré-projeto à montagem do projeto de interação na cultura 

escolar  

- Elaboração do plano de execução do projeto de interação e pesquisa bibliográfica e documental; 

- Supervisões coletivas na UNIFESP: montagem do projeto de interação: escola, séries, turmas, turnos e 

professores envolvidos e quantidade de aulas disponíveis, tema, problema, objetivos, justificativas, 

unidades, sequências e atividades didáticas e sua inserção no currículo/cultura escolar, bibliografia;  

Unidade III: Estágio Supervisionado: regência do projeto de interação 

- Apresentação e entrega dos projetos de interação.  

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades síncronas por meio da plataforma google classroom (códigos das turmas):  
n4w2qsf (vespertino); l2gcqmm (noturno).  
 

Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 
 

05/08/2020 – 15:00 às 17:00 h (vespertino) e 20:00 às 22:00 h (noturno) – Aula síncrona coletiva: 

reapresentação das normas, funcionamento e documentação do estágio supervisionado e retomada da UC 

em ADE; 

 

12/08/2020 – 15:00  às 17:00 h (vespertino) e 20:00 às 22:00 h (noturno) – Aula síncrona coletiva: O processo 
de montagem de atividades, sequências e unidades didáticas no ensino de história; 

 

19/08/2020 – 15:00  às 17:00 h (vespertino) e 20:00 às 22:00 h (noturno) -  Aula síncrona coletiva: Discussão 
de livro como base para a análise de um relato de experiência; 

 

26/08/2020 – 14:00  às 18:00 h (vespertino) e 19:00 às 23:00 h (noturno) - Supervisão na UNIFESP em 
atendimento síncrono por grupos:  montagem do projeto de interação: escola, séries, turmas, turnos e 
professores envolvidos e quantidade de aulas disponíveis, tema, problema, objetivos, justificativas, 
unidades, sequências e atividades didáticas e sua inserção no currículo/cultura escolar, bibliografia; 
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• Atividades assíncronas: 
 

31/08/2020 a 04/09/2020 – Reelaboração dos pré-projetos a partir de pesquisa bibliográfica e documental 
nos grupos de estágio em atividade assíncrona; 
 

• Atividades síncronas:  
 

09/09/2020 – 14:00  às 18:00 h (vespertino) e 19:00 às 23:00 h (noturno) - Supervisão na UNIFESP em 
atendimento síncrono por grupos:  montagem do projeto de interação: escola, séries, turmas, turnos e 
professores envolvidos e quantidade de aulas disponíveis, tema, problema, objetivos, justificativas, unidades, 
sequências e atividades didáticas e sua inserção no currículo/cultura escolar, bibliografia; 

• Atividades assíncronas: 
 

14/09/2020 a 18/09/2020 –  Continuação da reelaboração dos pré-projetos a partir de pesquisa bibliográfica 
e documental nos grupos de estágio em atividade assíncrona; 
 

• Atividades síncronas:  

 

23/09/2020 – 14:00  às 18:00 h (vespertino) e 19:00 às 23:00 h (noturno) - Supervisão na UNIFESP em 
atendimento síncrono por grupos:  montagem do projeto de interação: escola, séries, turmas, turnos e 
professores envolvidos e quantidade de aulas disponíveis, tema, problema, objetivos, justificativas, unidades, 
sequências e atividades didáticas e sua inserção no currículo/cultura escolar, bibliografia; 

 

• Atividade assíncrona: 
 

23/09/2020 – Entrega de avaliação individual por escrito de análise de um relato de experiência; 

 

• Atividades síncronas:  

 

30/09/2020 –  14:00  às 18:00 h (vespertino) e 19:00 às 23:00 h (noturno) – Apresentação e entrega dos 
projetos em aula síncrona coletiva; 

 

07/10/2020 – 14:00  às 18:00 h (vespertino) e 19:00 às 23:00 h (noturno) – Apresentação e entrega dos projetos 
em aula síncrona coletiva;  

 

14/010/2020 –  14:00  às 18:00 h (vespertino) e 19:00 às 23:00 h (noturno) – Apresentação e entrega dos 
projetos em aula síncrona coletiva; entrega das fichas de registro de estágio.  

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
 
Entrega da análise escrita e individual de um relato de experiência em ensino de história. 
 
Apresentação oral e entrega escrita em grupos dos projetos de interação. 
 
Participação nas atividades síncronas e assíncronas.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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CABRINI, Conceição e outros. O ensino de história: revisão urgente. 3ª edição. rev. e ampl. São Paulo: 
EDUC, 2005. 
 
CIAMPI, Helenice e outros. “Reflexões sobre a Prática Diária no Ensino de História”. Revista Brasileira de 
História. São Paulo, v. 9, n. 19, set/89 fev./90, p. 143-180.   
 
MARTINELLI e BARBOSA, Roberta. “Homens e mulheres na corte imperial: um exercício sobre práticas e 
imagens sociais (1822-1850)” In: ABREU, Martha e SOIHET, Rachel. (orgs.) Ensino de história: conceitos, 
temáticas e metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003, pp. 221-247. 
 
PINHEIRO, Wagner (org.). O bairro, a escola, minha vida minha... história? São Paulo: s/ed., trabalho 
coletivo realizado pelos alunos da EMEF Tenente Aviador Frederico Gustavo dos Santos – Suplência – 2ºs 
termos “A” e “B” em História, 2001 (digitado). 
 
SOARES, Olavo Pereira. “Construir, elaborar e analisar atividades de ensino de história”. In: A atividade de 
Ensino de história: processo de formação de professores e alunos. Araraquara, SP: Junqueira & Marin, 
2008, pp. 163-245.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
ANHORN, Carmem Teresa Gabriel. Um objeto de ensino chamado história: a disciplina de história nas tramas 

da didatização. Tese de doutorado em Educação. PUC-Rio, 2003. 

A LEITURA: UMA PRÁTICA CULTURAL. Debate entre Pierre Bourdieu e Roger Chartier. In: Práticas de 

leitura, sob a direção de Roger Chartier: uma iniciativa de Alain Paire. 2 ed. São Paulo: Estação Liberdade, 

2001, p. 229-253.  

BITTENCOURT, Circe. “Propostas Curriculares de História: Continuidades e transformações”. IN: BARRETO, 

Elba Siqueira de Sá. (org.) Os currículos do Ensino Fundamental para as escolas brasileiras. 2ª edição. 

Campinas SP: Autores Associados; São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2000, p. 127-161.  

CIAMPI, Helenice; GODOY, Alexandre Pianelli; ALMEIDA NETO, Antonio Simplício de; SILVA, Ilíada Pires da. 

“O currículo bandeirante: a Proposta Curricular de História no Estado de São Paulo, 2008” In: Revista Brasileira 

de História, vol. 29, n. 58, 2009, pp. 361-382.        

FENELON, Déa. “A formação do historiador e a realidade do ensino na educação de 1º e 2º graus”. In: Projeto 

História, São Paulo, n. 2, agosto/1982, p. 7-19. 

FREIRE, Paulo. “Considerações em torno do ato de estudar”. In: Ação cultural para a liberdade. Rio de Janeiro, 

Paz e Terra, 1976, p. 9-12. 

MAGALHÃES, Marcelo de Souza. “Apontamentos para pensar o ensino de História hoje: reformas curriculares, 

Ensino Médio e formação do professor”. IN: Tempo: Revista do departamento de História da UFF. Rio de 

Janeiro, vol.11, n. 21, jul. 2006, p. 49-64. 

MARSON, Isabel Andrade. “Controvérsias na História do Brasil: uma experiência controversa”. IN: 

Repensando a história. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1984, p. 135-141. 
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MARTINS, Maria do Carmo. “A Cenp e a criação do currículo de História: a descontinuidade de um projeto 

educacional”. IN: Revista Brasileira de História, n.36, vol.18, 1998, p.39-60. 

OLIVEIRA, Inês Barbosa de. “Reflexões acerca da organização curricular e das práticas pedagógicas na EJA” 

IN: Educar. Curitiba: Editora UFPR, n. 29, 2007, p. 83-100. 

RATHS, L. Ensinar a pensar. Tradução de Dante Moreira Leite. São Paulo, EPU, 1977.  

RICCI, Claudia Sapag. “Quando os discursos não se encontram: imaginário do professor de História e a 

reforma curricular dos anos 80 em São Paulo”. IN: Revista Brasileira de História, v.18, nº36, 1998, p. 61-88. 

STEPHANOU, Maria. “Currículos de História: Instaurando maneiras de Ser, Conhecer e Interpretar”. IN: 

Revista Brasileira de História, São Paulo/ANPUH/Humanitas Publicações, vol. 18, n.36, 1998, p. 15-38.  

VILLALTA, Luiz Carlos. “Dilemas da relação teoria e prática na formação do professor de História: 
alternativas em perspectivas.” In: Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 13, n. 25/26, set. 92/ago./93, p. 
223-232.   

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Alexandre Pianelli 
Godoy 

História Doutor Dedicação 
Exclusiva 

140 horas 

Maria Rita de 
Almeida Toledo 

História Doutora Dedicação 
Exclusiva 

140 horas 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

03/08 Aula síncrona coletiva: Reapresentação das normas, funcionamento e 

documentação do estágio supervisionado e retomada da UC em ADE (a aula 

será gravada);  

 
00 horas 

12/08 Aula síncrona coletiva: O processo de montagem de atividades, sequências 
e unidades didáticas no ensino de história (a aula será gravada);  

05 horas 

19/08 
Aula síncrona coletiva: Discussão de livro como base para a análise de um 
relato de experiência (a aula será gravada);  

05 horas 

26/08 
Supervisão na UNIFESP em atendimento síncrono por grupos:  montagem 
do projeto de interação: escola, séries, turmas, turnos e professores 
envolvidos e quantidade de aulas disponíveis, tema, problema, objetivos, 
justificativas, unidades, sequências e atividades didáticas e sua inserção no 
currículo/cultura escolar, bibliografia (o atendimento será gravado); 

05 horas 

31/08 a 04/09 
Reelaboração dos pré-projetos a partir de pesquisa bibliográfica e 
documental nos grupos de estágio em atividade assíncrona; 

20 horas 

09/09 
Supervisão na UNIFESP em atendimento síncrono por grupos:  montagem 
do projeto de interação: escola, séries, turmas, turnos e professores 
envolvidos e quantidade de aulas disponíveis, tema, problema, objetivos, 
justificativas, unidades, sequências e atividades didáticas e sua inserção no 
currículo/cultura escolar, bibliografia (o atendimento será gravado); 

05 horas 
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14 a 18/09 
Continuação da reelaboração dos pré-projetos a partir de pesquisa 
bibliográfica e documental nos grupos de estágio em atividade assíncrona; 

20 horas 

23/09 
Supervisão na UNIFESP em atendimento síncrono por grupos:  montagem 
do projeto de interação: escola, séries, turmas, turnos e professores 
envolvidos e quantidade de aulas disponíveis, tema, problema, objetivos, 
justificativas, unidades, sequencias e atividades didáticas e sua inserção no 
currículo/cultura escolar, bibliografia (o atendimento será gravado); 

05 horas 

23/09 
Entrega de avaliação individual por escrito de análise de um relato de 
experiência; 

10 horas 

30/09 Apresentação, debate e entrega dos projetos em aula síncrona coletiva (a 
aula será gravada); 

20 horas 

07/10 Apresentação, debate e entrega dos projetos em aula síncrona coletiva (a 
aula será gravada); 

20 horas 

14/10 Apresentação, debate e entrega dos projetos em aula síncrona coletiva (a 
aula será gravada).  

Entrega das fichas de registro de estágio.  

20 horas 

Total de horas em ADE 135 
horas 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 
 


