
 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

 

SOCIOLOGIA 

TÓPICO 

 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

h/a 

1 3 1 Ambientação. 

Capital, desenvolvimento 

econômico e a questão 

ambiental. 

 

Orientar os estudantes em relação as 

estratégias e metodologias que serão 

adotadas na disciplina. 

Discutir a crise ambiental através da 

crítica ao consumo na sociedade 

capitalista 

 

Encontro em aula 

virtual (1h) 

 

Atividade de 

fixação: 

Questionário 

sobre como a 

sociologia pode 

ajudar a pensar a 

questão 

ambiental. 

25/01 a 

30/01/21 

Não se 

aplica 

Não se aplica 2h 

2 3 2 Como a sociologia pode 

ajudar em nossas vidas? 

 

Promover o debate sobre as diferenças 

culturais.  

 

Encontro em aula 

virtual (1h) 

Material postado no 

Classroom 

Questionário 01/02 a 

06/02/21 

100 Não se aplica 2h 

3 3 3 Entendendo as causas do 

aquecimento Global 

Analisar e debater a ideia de 

sustentabilidade na sociedade moderna. 

Encontro em aula 

virtual (1h) 

Vídeo documentário 

Não se aplica 08/02 a 

13/02/21 

Não se 

aplica 

Não se aplica 2h 

TURMA: 20201.Meio Ambiente 3°-PROEJA 
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COMPONENTE CURRICULAR: /Sociologia  

PROFESSOR(A): Demétrio Gabriel Gamboa Marques (Sociologia) 

 

PERÍODO: 2020.2 

BLOCO:   (x  ) verde      (   ) azul      (  ) contínuo 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: 33h/a  

 



 

 

4 3 

 

4 O mundo em mudanças Apresentar as dimensões da globalização 

e do neoliberalismo.   

Encontro em aula 

virtual (1h) 

Material postado no 
Classroom 

Questionário 15/02 a 

20/02/21 

100 Não se aplica 2h 

5 4 

 

5 O Futuro do trabalho. Analisar as inovações tecnológicas da 

nova revolução Digital e seus efeitos 

sobre o mundo do trabalho. 

Encontro em aula 

virtual (1h)  

Texto: Online. O 

futuro do trabalho e 

os efeitos da 

revolução digital. 

 

Pesquisar sobre os 

efeitos das novas 

tecnologias digitais 

nas relações de 

trabalho nas 

cidades dos alunos 

Envio de texto 

online. 

22/02 a 

27/02/21 

Não se 

aplica 

100 2h 

6 4 6 O Futuro do trabalho Entender os processos  de Automação, 

inteligência artificial e proteção laboral  

Encontro em aula 

virtual (1h)  

Apresentação de 

documentário sobre 

a “uberização”  

Fórum 

Colaborativo 

01/03 a 

06/03/21 

Não se 

aplica 

 

100 

 

3h 

7 4 

 

7 Raça e Etnicidade  Compreender os conceitos de  raça e 

etnicidade 

Debater sobre os conceitos de 

preconceito, discriminação e racismo. 

Encontro em aula 

virtual (1h)  

 

Não se aplica  08/03 a 

13/03/21 

 

Não se 

aplica 

Não se aplica 2h 

8 4 8 O Que é cidadania? Apresentar o cidadão ao longo da 

história.  

Debater sobre a Declaração dos direitos 

do homem e do cidadão 

Encontro em aula 

virtual (1h)  

Apresentação de 

vídeo:” História dos 

direitos humanos” 

Não se aplica  15/03 a 

20/03/21 

 

Não se 

aplica 

Não se aplica 2 

*Serão disponibilizadas listas de questões para que os estudantes testem seus conhecimentos, as mesmas serão oferecidas como material Complementar, e serão discutidas em 

momentos de esclarecimento de dúvidas.            

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

Pontos 100 para cada uma das atividades 



 

 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. 

 

Av1 + Av2/2 (3º bimestre) 

Av1 + Av2/2 (4º bimestre) 

Média aritmética das atividades realizadas em cada um dos bimestres; 

  

Assinatura do Docente:  

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso:  

Local/Data da Aprovação: 

 


