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Ementa 
 

Diversidade Cultural no globo terrestre; Status, aceitação e exclusão social por 
meio das imagens e práticas corporais no cotidiano; Moda, status e comportamento; 
Sociedades Indígenas no Brasil Contemporâneo; Marginalização, criminalidade e sistema 
penitenciário; Cultura da agressão: violência nas cidades; Os portadores de deficiência e 
a sociedade; A terceira idade no Brasil atual e o Estatuto do Idoso; Direitos humanos e 
cidadania; Meios de comunicação de massa e indústria cultural; meio ambiente e 
representações da natureza. 
 
Objetivos 
 

Promover o acesso aos conhecimentos sociológicos como instrumento de 
superação da visão do senso comum, visões esquemáticas e estereotipadas da 
sociedade na qual está inserido e como uma compreensão mais elaborada, histórica e 
crítica da sociedade brasileira; possibilitar o contato e iniciação à análise crítica de 
diversos bens culturais – vídeos, filmes, artigos de jornais e revistas, conferências, etc, 
buscando desenvolver a formação de opinião e o debate; estimular o(a) aluno(a) a refletir 
o momento histórico em que vive, de modo que se perceba como cidadão ativo, 
comprometido com uma participação crítica dentro e fora da escola.  
 
Metodologia 
 

A seleção dos conteúdos está organizada em torno de eixos temáticos articulados 
ao campo das ciências sociais. O processo de ensino e aprendizagem ocorrerá por meio 
dos seguintes procedimentos metodológicos: Método de exposição pelo professor 
(apresenta, explica, demonstra, ilustra, exemplifica); Método de trabalho independente 
(os/as estudantes desenvolvem tarefas dirigidas e orientadas pelo professor ex: estudo 
dirigido ou leitura orientada, investigação e solução de problemas, sínteses preparatórias 
ou de elaboração posterior à aula); Método de elaboração conjunta (aula dialogada ou 
conversação didática sobre o tema, perguntas instigadoras de discussão e de buscas de 
novos olhares para a questão em estudo); Método de trabalho em grupo (os/as 
estudantes em cooperação desenvolvem tarefas propostas pelo professor, comunicam os 
resultados à classe e se estabelece uma conversação didática dirigida pelo professor. Ex: 
debates, Philips 66, tempestade mental, Gv-Go, seminários); Método de projetos 



(investigação de um tema previamente selecionado. Exige planejamento, execução, 
coleta e organização de dados, sistematização e apresentação dos resultados). 
 
Avaliação 
 

A avaliação ocorrerá de forma contínua, abandonando a visão obsoleta de que 
apenas provas, trabalhos e testes são instrumentos eficazes de avaliação. Em qualquer 
avaliação sempre haverá margem para a subjetividade tanto por parte de quem avalia 
quanto por quem é avaliado. Assim, a avaliação contínua que propomos buscará enfatizar 
os aspectos qualitativos, sem descuidar dos aspectos quantitativos. Para tanto, serão 
adotados os seguintes critérios: as relações interpessoais (respeito pelo grupo e seus 
membros, solidariedade etc.), pontualidade, criatividade, produtividade e domínio de 
conceitos e conteúdos intrínsecos à disciplina.  os instrumentos de avaliação serão os 
seguintes:  provas e testes discursivos; produção de textos; seminários, debates, júris 
simulados, GV-GO, painéis integrados, estudos dirigidos, realizados em grupo, a partir de 
temas previamente pesquisados e/ou estudados em sala de aula; portfólio dos alunos 
contendo informações sobre a sua participação em sala de aula. 
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