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1 EMENTA
O ensino de História e as novas tecnologias. Aprendizagem colaborativa em rede. Inclusão
digital. As tecnologias de informação e comunicação e suas relações com o saber. As políticas e as
práticas de incorporação das tecnologias na escola. Tecnologias e suas implicações na educação.

2 OBJETIVOS
2.1 Geral:
Compreender a relação entre o Ensino de História e as novas tecnologias intelectuais. Estudar a
aprendizagem colaborativa em rede e inclusão digital. Analisar as tecnologias de informação e
comunicação e suas possibilidades nas novas relações com o saber e as mutações na educação
presencial.
Debater
as
políticas
de
incorporação
das
tecnologias
na
escola.
Compreender as tecnologias e suas implicações na educação. Indicar a necessidade de gestão da
comunicação e das mídias no ambiente escolar.
2.2 Específicos:
1. Conhecer os principais temas concernentes a ‘tecnologias da informação e
comunicação’ e suas intersecções com o ensino de História;
2. Compreender minimamente um conjunto de ideias e ideologias ligadas ao conceito de
“tecnologia”, “informação” e “comunicação”;
3. Construir, individual e coletivamente, ferramentas e metodologias, utilizando
tecnologia, informação e comunicação, que contribuam com o ensino de História.

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I – As novas tecnologias da informação e comunicação no ensino de História;
II – Conceituação de ‘tecnologia’ e sua utilização no ensino de História;
III – Conceituação de ‘informação’ e sua utilização no ensino de História;
IV – Conceituação de ‘comunicação’ e sua utilização no ensino de História;
V – Possibilidades metodológicas para o ensino de História.
4 METODOLOGIA
1 Ensino:
Aula expositiva e dialogada;
● Dinâmicas de leituras presenciais, semipresenciais e virtuais (via internet);
● Pesquisa sobre tecnologias em escolas de ensino fundamental;
● Exibição de filmes e vídeos;
● Prospecção e análise de documentos históricos via web/internet;
● Debates e dinâmicas individuais ou em grupo;

2 Avaliação:
Aspectos a serem avaliados:
● Estratégias crítico argumentativas dos
temas e assuntos propostos;
● Produção escrita individual e coletiva;
● Domínio de conteúdo e
debates/problematizações/reflexões;
● Análise e discussão de textos e temas.
Instrumentos de Avaliação:
● Avaliações escritas individuais e/ou em
grupo, presenciais ou a distância (via
web/internet);
● Fichamentos, resenhas, ensaios, papers;
● Pesquisas participativas;
● Participação e debates;
● Dinâmicas de leituras.
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