
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMETO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA:  38849 - EJA.0035 - Sociologia - Médio [33 h/40 Aulas] 

CURSO: Sociologia I – Ensino Médio  - Técnico em Agroindústria – 1 G 

COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia I – Técnico em Agroindústria Integrado (PROEJA) 

PROFESSOR(A): Pedro Santiago Couto 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 33 horas/40 aulas.* 
 *Das 33 horas/40 aulas foram ministradas 3h/a presencialmente. 
*Os dois bimestres apresentados nesse plano instrucional correspondem a 20 h/a.  
*Foram ministradas 3 aulas presenciais, restando 17 horas como atividades não presenciais. 
* A disciplina possui 1 aula semanal. 

 

TÓPICO UNIDADE 
(bimestre/ 
semestre) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORAT

IVA/ 
PONTUAÇÃ

O 

CARGA HORÁRIA 
(h/a) 

1 
1 BIMESTRE  
 Aula 4 

Conceito 
sociológico de 
Fato Social 

Contribuição sobre a 
sociologia de 
Durkheim 

virtual Moodle 
e Google meet. 

Participação em 
sala de aula. 
Participação no 
fórum tira-
dúvidas e 
discussões. 24/08/2020  

 
-  1 h/a síncrona 



2 
1 BIMESTRE  
 Aula 5 

Durkheim e a 
divisão da 
sociedade em 
Solidariedade 
orgânica e 
Mecânica 

Apresentar o 
conceito de 
solidariedade e 
dialogar com a 
contemporaneidade 

Arquivo em  
PDF, 
Livro didático.  . 
Ambiente 
virtual Moodle 

Participação no 
fórum tira-
dúvidas e 
discussões. 29/08/2020 

  
1 h/a assíncrona 

3 1 BIMESTRE Aula 6 
Avaliação sobre 
a temática  

Proporcionar 
capacidade de 
síntese e reflexão 
crítica através da 
escrita (pontos 
relevantes sobre a 
teoria) 

Arquivo em 
PDF, 
Livro didático. 
Ambiente 
virtual Moodle  

Tarefa: Envio de 
arquivo - Resumo 

31/08/2020 
a 
12/09/2020 

 
25 pontos  1 h/a assíncrona 

4 1 BIMESTRE Aula 7 

Max Weber – 

Conceitos sobre 

sua sociologia 

(Ação Social) 

Conhecer o conceito 

de tipos ideais de 

ações sociais; 

Entender como foi 

aplicado nos estudos 

sociológicos. 

Livro didático.  
Ambiente 
virtual Moodle 
e Google meet. 

Participação no 
fórum tira-
dúvidas e 
discussões. 12/09/2020    - 1 h/a assíncrona 

5 1 BIMESTRE Aula 8 

Max Weber e os 
Tipos ideias de 
ação social  

Analisar as 
categorias 
apresentadas por 
Weber 

Livro didático. 
Arquivo em PDF  
Ambiente 
virtual Moodlet. 

Tarefa: Texto 
Online – 
apresentar um 
exemplo de tipo 
ideal a partir da 
concepção 
Weberiana 

14/09/2020 
a 
21/09/2020  50 pontos  - 1 h/a assíncrona 

6 1 BIMESTRE Aula 9 

Revisão dos 
temas 
trabalhados 

Proporcionar 
capacidade de 
síntese e reflexão 

Arquivo em pdf 
com a síntese 
dos temas 

Tarefa: Envio de 
arquivo - Resumo 
Participação no 

21/09/2020 
a 
28/09/2020 - 25 pontos 1 h/a síncrona 



nesta seção de 
aulas  

crítica através da 
escrita (pontos 
relevantes sobre a 
teoria) 

trabalhados.  
Ambiente 
virtual Moodle 
e Google meet. 

fórum tira-
dúvidas e 
discussões. 

7 2 BIMESTRE 
Aula 
10 

Karl Marx – 
apresentação de 
conceitos como 
acumulação 
primitiva 

Refletir sobre os  
conceitos trazidos 
pelo autor 

Arquivo em pdf  
Livro Didático 
virtual Moodle  

Fórum de 
discursão e tira-
dúvidas. 
 28/09/2020 - - 1 h/a assíncrona 

8 2 BIMESTRE 
Aula 
11 

Karl Marx – 
classes sociais 

Analisar os conceitos 

e o método de 

análise sociológico 

 

Arquivo em pdf  
Livro Didático 
virtual Moodle 

Fórum de 
discursão e tira-
dúvidas. 
 03/10/2020 

  
1 h/a assíncrona 

9 2 BIMESTRE 
Aula 
12 

Karl Marx – lutas 
de classes, 
burguesia e 
proletário 

Conhecer o conceito 
e como foi aplicado 
nos estudos 
sociológicos  

Livro didático. 
Ambiente 
virtual Moodle 
e Google meet. 

Participação 
discente em sala 
de aula virtual. 
Participação no 
fórum tira-
dúvidas e 
discussões. 05/10/2020    -  1 h/a síncrona 

10  2 BIMESTRE 
Aula 
13 

Karl Marx – 
Força de 
trabalho, mais-
valia e alienação 

Conhecer o conceito 
e como foi aplicado 
nos estudos 
sociológicos 

Livro didático.  
Vídeoaula. 
Ambiente 
virtual Moodle  

Participação 
discente em sala 
de aula virtual. 
Participação no 
fórum tira-
dúvidas e 
discussões. 

 
 
17/10/2020 
 .  -  1 h/a assíncrona 

11 2 BIMESTRE 
Aula 
14 

Revisão dos 
temas 
trabalhados 

Proporcionar 
capacidade de 
síntese e reflexão 

Livro didático. 
Ambiente 
virtual Moodle 

Participação 
discente em sala 
de aula virtual 

19/10/2020 
a 
26/10/2020  25 pontos  1 h/a síncrona 



nesta seção de 
aulas 

crítica através da 
escrita (pontos 
relevantes sobre a 
teoria) 

e Google meet (Google 
meet).Tarefa: 
Envio de arquivo 
- Resumo 

12 2 BIMESTRE 
Aula 
15 

Reestruturações 
produtivas e 
suas 
conseqüências 
para sociedade 

Contextualizar 
historicamente e 
introduzir o conceito  

Livro didático. 
Ambiente 
virtual Moodle  

Participação 
discente em sala 
de aula virtual. 
Participação no 
fórum tira-
dúvidas e 
discussões.). 24/10/2020 

  
1 h/a assíncrona 

32 2 BIMESTRE 
 Aula 
16 

 Revoluções 
industriais e seus 
contextos sócio-
políticos  

Estimular a pesquisa 
e o interesse da 
temática entre os 
discentes  

Ambiente 
virtual Moodle  

Tarefa: Envio de 
arquivo - 
Pesquisa de tema 
pela internet e 
formulação de 
resumo 

26/10/2020 
a 
07/11/2020 50 pontos    1 h/a assíncrona 

14 2 BIMESTRE 
Aula 
17 

Taylorismo e 
Fordismo  

Debater os impactos 
das transformações 
das relações do 
trabalho nas 
relações sociais  

Arquivo em 
formato pdf. 
Ambiente 
virtual Moodle  

Participação. 
Participação no 
fórum tira-
dúvidas e 
discussões. 

 
07/11/2020  - 1 h/a assíncrona 

 
15 2 BIMESTRE 

Aula 
18 

Toyotismo  
 

Refletir sobre as 
transformações 
trazidas pelas novas 
formas de produção 
desenvolvidas pela 
modelo japonês. 

Arquivo em 
formato pdf. 
Vídeoaula.   
Ambiente 
virtual Moodle 
e Google meet. 

Participação 
discente em sala 
de aula virtual. 
Participação no 
fórum tira-
dúvidas e 
discussões. 09/11/2020  -  1 h/a síncrona 

16 
2 BIMESTRE 
 

Aula 
19 

  
Toyotismo e 

Estimular a reflexão 
crítica sobre a 

 Arquivo em 
formato pdf. 

Participação no 
fórum tira-

16/11/2020 
a 25 pontos 

 
1 h/a assíncrona  



Neoliberalismo temática através de 
questão problema  

Livro didático. 
Ambiente 
virtual Moodle  

dúvidas e 
discussões. 
Fórum – 
perguntas e 
respostas 

23/11/2020 

17 2 BIMESTRE 
Aula 
20 

Revisão dos 
temas 
trabalhados 
nesta seção de 
aulas. 
Debater 
questões 
respondidas 

Compreender as 
relações entre as 
formas de produção 
e o Estado 

Ambiente 
virtual Moodle 
e Google meet. 

Participação 
discente em sala 
de aula virtual. 
 23/11/2020 -  - 1 h/a síncrona 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Pontuação encontra-se dividida entre as atividades sugeridas no plano.  
Totaliza-se 100 pontos por bimestre, sendo que este planejamento é referente aos 2 primeiros bimestres. 

1º bimestre 100 pontos 
2º bimestre 100 pontos 
Total:            200 pontos 

 

 

 

 

Assinatura do Docente:       Pedro Santiago Couto 

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

Local/Data da Aprovação: 

Lucelia
Caixa de texto
Sousa -PB 18 de agosto de 2020.


