PLANO DE ENSINO
DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR
Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia
Cursos:Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
Série/Período: 3º Ano
Carga Horária: 40 h/a(33h/r)
Docente Responsável: Saulo de Azevedo Freire
EMENTA
O debate sobre política e poder; Os processos de estruturação do estado; As relações
entre Sociedade e Estado; O exercício da cidadania e dos direitos civis, políticos e sociais;
Ações coletivas e movimentos sociais; A política brasileira e sua evolução; O debate da
Sociologia Política contemporânea.
OBJETIVOS
GERAL


Desenvolver um debate crítico sobre participação política, exercício de direitos e da
cidadania plena atrelado às reflexões da Sociologia Política.

ESPECÍFICOS


Fomentar junto aos alunos o debate sobre a importância da política não apenas no
âmbito institucional, mas como elemento componente da própria experiência de vida.



Refletir sobre as transformações nas relações entre Sociedade e Estado.



Compreender os significados atrelados ao exercício de uma cidadania plena, bem
como do exercício dos direitos civis, políticos e sociais.



Desenvolver uma percepção da importância das ações coletivas e movimentos sociais
como motor de transformações na sociedade.



Refletir sobre as transformações políticas recentes na história do Brasil.



Apresentar o debate recente da Sociologia Política para a compreensão de
problemáticas da contemporaneidade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I Bimestre - Política, poder e Estado


Política e poder.



A formação do Estado.



Os contratualistas: qual o papel do Estado?



Regimes políticos: a democracia.



Partidos políticos.

II Bimestre -A sociedade diante do Estado


A luta pela cidadania.



Os movimentos sociais.

Problemáticas em torno das ações coletivas.


Capital social e participação cívica.



As revoluções.

III Bimestre - A política no Brasil


Estado e cidadania no Brasil



A origem da moderna democracia brasileira.



Os partidos políticos.



Uma democracia “normal”?



O problema da corrupção

IV Bimestre - Temas contemporâneos da Sociologia Política


Uma nova visão do poder.



Globalização e novas conjunturas do poder internacional



A política contemporânea.



Instituições políticas e desenvolvimento econômico

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas; proposição de debates sobre os temas elencados a partir de contextos
práticos oriundos de situações cotidianas vivenciadas pelos alunos; proposição de debates e
seminários organizados pelos alunos para estimular o seu potencial expositivo e
argumentativo; utilização de textos de revistas e jornais para relacionar os conteúdos com
acontecimentos do Brasil e do mundo; exibição de filmes que fomentem uma
contextualização prática dos conteúdos trabalhados; utilização de músicas e textos literários
que se articulem com os temas porpostos em sala.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM


Aplicação de provas dissertativas/objetivas acerca dos temas abordados em cada
bimestre e com articulação com questões do ENEM.



Realização de estudo dirigido para articulação do conteúdo abordado com atribuição
de pontos de participação.



Avaliação dos seminários e debates apresentados pelos alunos.
Avaliação qualitativa permanente da participação dos alunos em sala e nas atividades
propostas.
RECURSOS NECESSÁRIOS

Data Show; notebook; caixas de som; quadro branco e pincéis; internet; jornais e revistas
impressos e virtuais; grupo de emails para disponibilização de materiais complementares.
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