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Ementa 
 

A construção do conhecimento na ciência política e na sociologia; o Estado, suas 
estruturas de dominação e suas ideologias políticas; os tipos de participação política e os 
direitos do cidadão; apreensão dos conceitos de dominação, estratificação, desigualdade, 
mobilidade social; as formas de ação social para a construção de uma sociedade 
ambientalmente sustentável.  
 
Objetivos 
 

Promover o acesso aos conhecimentos sociológicos como instrumento de superação 
da visão do senso comum, visões esquemáticas e estereotipadas da sociedade na qual se 
está inserido e como uma compreensão histórica e crítica da sociedade brasileira; 
possibilitar o contato e iniciação à análise crítica de diversos bens culturais – cinema, 
televisão, jornais, revistas, conferências etc,, buscando desenvolver a formação da opinião 
autônoma e do debate; estimular a reflexão sobre o momento histórico em que se vive, de 
modo que cada pessoa se perceba como cidadã ativa e comprometida com uma 
participação crítica dentro e fora da escola.  
 
Metodologia 
 

O desenvolvimento dos conteúdos está organizado 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 e ex: debates, 
Philips 66, tempestade mental, Gv-Go, seminários); método de projetos (investigação de 
um tema previamente selecionado, com planejamento, execução, coleta e organização de 
dados, sistematização e apresentação dos resultados). 
 
Avaliação 
 

A avaliação ocorrerá de forma contínua, não se restringindo aos instrumentos 
tradicionais de avaliação, como provas, trabalhos e testes. Em qualquer avaliação sempre 
haverá margem para a subjetividade tanto por parte de quem avalia quanto por quem é 
avaliado. Assim, a avaliação contínua 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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