
 
 
 

110

 

 
 
 
 

 

IFPB 

 

PLANO DE ENSINO – ENSINO MÉDIO 

 
DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da disciplina: Sociologia II 

Curso: Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

Série/Período: 2º Série 

Carga Horária: 67 hs 

 

EMENTA 
Estrutura e Estratificação social. Instituições sociais: escolar, religiosa e familiar. Formação 
social e cultural brasileira. Cultura popular e indústria cultural: cultura material e imaterial. 
Conhecimento popular. Juventude e consumo. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 

• Discutir, sob uma perspectiva sociológica, a construção da realidade social, enfocando 
os pilares da relação entre identidade, subjetividade e cultura, a partir da construção de uma 
visão crítica da sociedade. 

Especifico:  
 Apreender conceitos sociológicos centrais para a interpretação da sociedade moderna 

e brasileira; 
 Identificar conceitos a partir de matrizes teóricas distintas; 
 Relacionar criticamente o estudo sociológico e o contexto social e individual no que 

tange aos diversos domínios sociais; 
 Identificar e relacionar as principais correntes de interpretação da realidade social 

brasileira em perspectiva histórica e crítica. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
BIMESTRE I 

Agrupamento, estrutura e instituições sociais. 
 Agrupamentos sociais; 
 Estrutura e estratificação social; 
 Instituições sociais; 
 Educação e escola 

BIMESTRE II 

Juventude e cidadania 
 Os novos contornos da juventude; 
 Juventude: cidadania, trabalho e consumo; 
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Educação em Direitos Humanos 
 As desigualdades sociais no Brasil; 
 Diversidade cultural Brasileira; 

Direitos Humanos; 
 

BIMESTRE III 

Cultura popular e a indústria cultural. 
 Cultura material e imaterial; 
 Cultura popular e cultura erudita; 

Indústria cultural; 
 
BIMESTRE IV 

Formação social e cultural brasileira 
 A formação nacional brasileira em suas primeiras interpretações; 
 A formação nacional brasileira em perspectiva crítica; 
 A desigualdade social no Brasil; 
 Diversidade cultural Brasileira. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 
 Aula expositiva e dialogada; 
 Discussão e debate; 
 Estudo dirigido 
 Exibição de filmes; 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 Serão realizadas no decorrer das quatro unidades de acordo com o andamento da 

relação docente-discente: provas, seminários e participação direta nas atividades 
realizadas em sala como presença, estudos dirigidos e discussões e debate; 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
 Quadro branco e pincel; 
 Datashow e computador; 
 Caixas de som; 
 Livro didático 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA: 
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BOMENY, Helena; FREIRE-MEDEIROS, Bianca (coords). Tempos Modernos, Tempos de 
Sociologia. São Paulo: Editora do Brasil, 2010. 
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2005. 
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COMPLEMENTAR: 
 
TOMAZI, Nelson Dacio (coord). Iniciação à sociologia. 2ª Ed. São Paulo: Atual Editora, 2010. 
 

 


