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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

DIRETORIA DE ENSINO – DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO 

CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA 

SÉRIE: 2º ANO CARGA HORÁRIA: 33 Horas CRÉDITOS: 02 

 

PLANO DE ENSINO 

 

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. O preconceito e suas manifestações. 

 

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. 

ESPECÍFICOS: 

 Definir os conceitos de estrutura e estratificação social.  

 Abordar e discutir questões relacionadas à formação social e cultural brasileira.  

 Introduzir os conceitos de cultura, indústria cultural, conhecimento e saberes populares.  

 Fomentar o debate sobre questões atuais, tais como juventude e consumo. 

 Abordar as características e mecanismos de sustentação das instituições sociais e discutir as 

suas diferenças em relação aos agrupamentos sociais.  

 Abordar criticamente os aspectos da formação social e cultural brasileira. 

 Discutir os conceitos de cultura popular, cultura erudita e indústria cultural, enfatizando as 

diferenças entre cultura material e imaterial.  

 Discutir os conceitos de juventude e consumo.  

 Permitir a reflexão crítica em torno do preconceito e suas manifestações. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE ASSUNTO H/A 

1 Agrupamento, estrutura e instituições sociais 

1.1 Agrupamentos sociais;  

1.2 Estrutura e estratificação social;  

1.3 Instituições sociais;  

1.4 Educação e escola.  

2 Cultura popular e a indústria cultural. 

2.1 Cultura material e imaterial;  

2.2 Cultura popular e cultura erudita;  

2.3 Indústria cultural.  

3 Juventude e cidadania  

3.1 Os novos contornos da juventude;  

3.2 Juventude: cidadania, trabalho e consumo;  

4 Formação social e cultural brasileira  
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4.1 As desigualdades sociais no Brasil;  

4.2 Diversidade cultural Brasileira.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas em quadro branco; 

 Aulas dialogadas; 

 Grupos de discussão; 

 Leituras dirigidas; 

 Apresentação de filmes ou documentários; 

 Seminários. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação deverá ser contínua, combinando resumos, provas, trabalhos e a participação em debates, 

através dos quais serão observados os aspectos qualitativos do desenvolvimento do aluno, tais como 

assiduidade, interesse e responsabilidade na realização e entrega das tarefas em sala e extraclasse. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Quadro branco; 

 Marcadores para quadro branco; 

 Projetor de dados multimídia; 

 Livros. 
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