
SOCIOLOGIA – Plano de Ensino para o 3º Ano do Ensino Médio no Cepae

Professora Maria Aparecida Daniel da Silva (profa. 20 horas)

1. BOAS VINDAS; APRESENTAÇÃO (professora, alunos novatos).

2. O PROGRAMA DO CURSO

2.1 Eixo Temático: A Sociologia como Ciência
_O Surgimento da Sociologia e a sua importância para compreender o Homem na Sociedade.
_O Positivismo e a sua influência nas ciências modernas.
_Karl Marx: (Iniciação à sua Teoria, trabalhando os seus principais conceitos) 
_Émille Durkheim (Iniciação à sua Teoria, trabalhando os seus principais conceitos).
_Max Weber (Iniciação à sua Teoria, trabalhando os seus principais conceitos).

_Os Socialistas Utópicos (as diferenças entre o Comunismo, o Socialismo Científico e o Socialismo Real).

2.2 Eixo Temático: Antropologia e Gênero.
_O  Surgimento  da  Antropologia  Social;  os  seus  campos  de  pesquisa;  os  seus  principais 
Conceitos; e os ritos de passagem contemporâneos;

_Gênero e sexualidade. 

2.3 Eixo Temático: Sociologia Contemporânea
_Trabalhar  os  conceitos  básicos  dos  sociólogos  contemporâneos:  Pierre  Bourdieu;  Anthony 
Guiddens; e Norbert Elias.
_Introduzir  conhecimento  sobre  os  fundadores  da  Sociologia  no Brasil  (Florestan  Fernandes, 
Antonio Cândido, outros).
_Comentar sobre a importância das principais obras de Octávio Ianni e de José de Souza Martins,  
teórico da sociologia rural no Brasil.

2.4 Eixo Temático: Trabalho, Economia e Consumo 
_Exploração e resistência: as organizações trabalhistas (O desemprego crônico e o subemprego na 
economia globalizada). 

3. Metodologia e Recursos didáticos: aulas expositivas; documentários; uso de retroprojetor; 
vídeo; mapa conceitual, debates; outros. 

4. AVALIAÇÃO: contínua e processual; será priorizada a sua participação; o seu envolvimento 
com as aulas; o cumprimento de tarefas e das provas escritas. 

4.1 Composições do Conceito Final de cada Escala:

a) Avaliação escrita;
b) Trabalho escrito e/ou apresentado, ou participação em Seminário, ou Estudo Dirigido;
c) Conduta do aluno(a) em sala de aula: envolvimento com as aulas, responsabilidade com o 
caderno, com a pasta, colaboração e respeito com os colegas e com a professora.



5. REGRAS DE CONVIVÊNCIA:

a)  Não  desrespeitar  os  colegas;  Não  ter  preconceito  contra  nenhum(a)  colega,  não  cometer 
Bullying;
b) Não usar dispositivos eletrônicos em sala de aula, tais como celulares; Iphone; fone de ouvido 
e outros aparelhos que prejudiquem o andamento das aulas;
c) Não entrar na sala após a professora e nem sair para pegar material no armário; 
d) Namoro: melhor reservar outros ambientes.

6. Material didático necessário: uma pasta para agrupar as folhas e textos distribuídos em aula, 
formando uma apostila; um caderno; caneta azul; lápis; borracha. 

6. Atendimento: às 2ª e 6as feiras nos sextos horários ou 5as. feiras às 14h (será obrigatório para 
os alunos que tirarem conceito D ou E). 
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BOM ANO LETIVO!!!


