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GUIA DE APRENDIZAGEM 
Este documento foi elaborado de acordo com os Valores, Princípios e Premissas da Escola de Ensino Integral descritos 
no Programa de Ação do Professor e do seu respectivo Professor Coordenador de Área e no Plano de Ação da Escola 
Integral. 
 
 

LEANDRO RAPHAEL/ GILCIMAR DISCIPLINA: SOCIOLOGIA 2019 

1° BIMESTRE 2 AULAS POR SEMANA 2°SÉRIES. 

OBJETIVOS 

Com o objetivo de desenvolver alunos autônomos, solidários e competentes buscar-se-á, através 
da filosofia, desenvolver as capacidades e habilidades nos alunos imprescindíveis para os desafios 
da sociedade contemporânea. Neste sentido, almeja-se proporcionar a conscientização, a reflexão 
crítica, novas leituras e perspectivas sobre a realidade etc. Tendo em vista que a filosofia possui os 
métodos, pressupostos e alcance para tal, permitindo que os jovens possam repensar posturas, 
preconceitos, ideias, assim como, conhecerem origens e influencias de conceitos, pensamentos e 
teorias. Desta forma, objetiva-se discutir neste bimestre, através das situações de aprendizagens, 
temas como: A racionalidade, a ética, a liberdade e por fim a autonomia. 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO TEMAS TRANSVERSAIS 
ENVOLVIDOS 

VALORES 

• Uma escola que também aprende. 
• O currículo como espaço de cultura. 
• Competências com referência. 
• Prioridade para a competência da leitura e escrita. 
• Articulação das competências para aprender. 
• Articulação com o mundo do trabalho. 

 
Formação para produção 
de valores e produção de 
conhecimentos diversos; 
como valores de 
cidadania, como parte 
histórica e uma parte 
temática; compreender 
as estruturas do 
pensamento de um 
filósofo; assumindo o 
protagonismo existente 
do aluno conforme 
abaixo os temas a serem 
estudados. 
 

• Educação  
• Pluralidade 

Cultural 
• Politica 
 
 

PRINCÍPIOS 

• Pedagogia da Presença. 
• 4 Pilares da Educação. 

− Aprender a Conhecer; 
− Aprender a Conviver; 
− Aprender a Fazer; 
− Aprender a Ser. 

• Educação Interdimensional. 
• Protagonismo Juvenil. 

PREMISSAS 

• Protagonismo Juvenil. 
• Formação Continuada. 
• Corresponsabilidade. 
• Excelência em Gestão. 
• Replicabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AGENDA 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1: A população brasileira: diversidade nacional e regional 18/02 a 15/03 



SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM  2: A formação da diversidade brasileira 18/03 a 29/03 

 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3: Tensões na formação da diversidade 01/04 a 12/04 

HABILIDADES AGENDA 

• Identificar elementos que mostrem a diversidade nacional e regional. 
• Identificar, em diferentes textos, a questão da diversidade cultural no Brasil. 
• Analisar, a partir de dados expressos em tabelas e gráficos, aspectos que envolvem a diversidade 
social nacional e regional. 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

3 
18/12 a 15/03 

 
• Diferenciar os conceitos de migração, imigração e emigração.  
• Identificar razões naturais, socioeconômicas e políticas responsáveis pela migração.  
 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

2 
18/03 a 29/03 

 
• Identificar as tensões que ocorreram na formação da diversidade brasileira. 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
1 

01/04 a 12/04 

ATIVIDADES 
PRÉVIAS 

 
Questionamentos 
sobre os temas 
tratados em sala e 
interpretação de 
textos. Discussões 
através de  
debates e correções 
em grupo, pesquisa 
sobre os temas 
tratados. 

 

ATIVIDADES DIDÁTICAS 
Diversidade da população brasileira  

https://www.youtube.com/watch?v=9oiqSoLvXc4 
 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domcílios - 
PNAD  

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-
novoportal/sociais/populacao/9127-pesquisa-

nacional-por-amostra-de-
domicilios.html?=&t=series-historicas 

 
G.R.E.S Estação Primeira de Mangueira   

Samba-enredo “história pra ninar gente grande” 
https://www.youtube.com/watch?v=Fbeto2Xqj_I 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_3FwX1T_XE0 

 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
 

Consolidação: 
Exposição oral dos 
conteúdos 
trabalhados 
individualmente e 
por grupos; revisão 
das atividades e 
relatórios;  exibição e 
explicação de 
pesquisas e 
Atividades 
trabalhadas em sala 
e fora do ambiente 
escolar.  

 

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-

COOPERATIVAS 
Seminários, 

Pesquisas, correção 
em grupo produtivo 

das atividades  
Leitura da HQ da 

Marvel com o 
objetivo de analisar 
aspectos políticos e 
sociais a partir da 

guerra civil  

    

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas de forma escrita, participativa, investigativa, coletiva e prática. Cujas 
notas serão obtidas pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades. Desta forma, 
decidiu-se em grupo que registraríamos em diário de classe três blocos para a avaliação bimestral, 
sendo assim: Bloco 1 (avaliação individual), bloco 2 (avaliação coletiva) e bloco 3 (avaliação das 
habilidades pelo provão – ALES). A avaliação tem caráter cumulativo, por isso, cada bloco possui um 
peso, neste caso: Bloco 1 = 4 pontos, bloco 2 = 2 pontos e bloco 3 = 4 pontos. Além disso, os alunos 
terão a chance de realizar atividades diversas para a recuperação de suas aprendizagens e assim 
elevar os seus conceitos finais. 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar pesquisas sobre 
o tema referente ao estudado. Os alunos que excederem o limite de 25% de ausências do total de 
aulas dadas, permitida por lei, durante este bimestre, poderá, mediante requisição, com pensar 
suas ausências e repor conteúdos e habilidades defasados de acordo com as atividades didáticas e/ 
ou atividades auto didáticas complementares. 
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