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Competência: 

 

1. Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação e de produção de 
espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos.  

 
Habilidades:  

 
1.1 Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
 
1.2 Ler as paisagens analisando e percebendo os sinais de sua formação/transformação pela ação de 
agentes sociais.  
 
1.3 Relacionar criticamente os espaços físicos ocupados com a condição social e qualidade de vida de 
seus ocupantes.  
 
1.4 Detectar, nos lugares, a presença de elementos culturais transpostos de outros espaços e as 
relações de convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 
1.5 Relacionar as mudanças ocorridas no espaço com as novas tecnologias, organizações da 
produção, interferências no ecossistema etc. e com o impacto das transformações naturais, sociais, 
econômicas, políticas e culturais.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 
1.6 Perceber e identificar influências do espaço na constituição das identidades pessoais e sociais.  
 
1.7 Relacionar as mudanças ocorridas no espaço com as novas tecnologias, organizações da 
produção, interferências no ecossistema etc. e com o impacto das transformações naturais, sociais, 
econômicas, políticas e culturais.  
 
1.8 Perceber e identificar influências do espaço na constituição das identidades pessoais e sociais.  
 

Valores e Atitudes: 


 Sentimento de pertencimento em relação às comunidades das quais faz parte.  

 



III– Plano Didático 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 
1.0 Indivíduo e sociedade:  

 

1.1 Família;  

1.2 Religiosidade;  

1.3 Comunidade;  

1.4 Sociedade;  

1.5 Relações e interações sociais.  

Introdução e definição de conceitos através de aula 

expositiva, uso do laboratório de informática e estudos de 

textos. 

Análise e interpretação de textos e figuras, pesquisa em 

jornais e revistas, avaliação e recuperação contínua. 

04/02/2015 

À 

18/04/2015 

2.0 O Trabalho e a Sociedade:  

 

2.1 O trabalho em diferentes tempos e sociedades;  

2.2 Repercussões das mudanças sociais no mundo do trabalho;  

2.3 Divisão social do trabalho: divisão sexual e etária do trabalho;  

2.4 O Trabalho no Brasil;  

2.5 A flexibilização do trabalho e o desemprego estrutural.  

 

Produção de textos, análise e interpretação de fontes 

documentais diversas e questões-problema a serem 

debatidas em grupo. Problematização do conteúdo por meio 

de aula dialogada, filmes, músicas e trabalhos de pesquisa, 

avaliação e recuperação contínua. 

18/04/2015 

À 

07/07/2015 

3.0 Sociologia Urbana:  

 

3.1 A questão urbana e metropolitana do pós-fordismo a atualidade;  

3.2 A urbanização em países dependentes;  

3.3 Organização da Cidade;  

3.4 Mobilidade espacial intrametropolitana;  

3.5 Segregação sócio espacial e vulnerabilidade social; 

3.6 Expansão urbana e meio-ambiente;  

3.7 Relações homem-natureza e sustentabilidade.  

 

Produção de textos, análise e interpretação de fontes 

documentais diversas e questões-problema a serem 

debatidas em grupo. Problematização do conteúdo por meio 

de aula dialogada, filmes, músicas e trabalhos de pesquisa, 

avaliação e recuperação contínua. 

23/07/2015 

À 

03/10/2015 

4.0 Sociologia Rural:  

 

4.1 Raízes agrárias e a constituição da sociedade brasileira;  

4.2 Formação e transformações do espaço agrário brasileiro;  

4.3 Relações e conflitos sociais no campo;  

4.4 Campesinato e Agricultura Familiar;  

4.5 Modernização da agricultura: mudanças sociais, degradação 

social, êxodo rural e a agroindústria;  

4.6 Questão agrária;  

Produção de textos, análise e interpretação de fontes 

documentais diversas e questões-problema a serem 

debatidas em grupo. Problematização do conteúdo por meio 

de aula dialogada, filmes, músicas e trabalhos de pesquisa, 

avaliação e recuperação contínua. 

03/10/2015 

À 

14/12/2015 



 
 

4.7 Comunidades Rurais e novas identidades rurais;  

4.8 Relações homem-natureza e sustentabilidade.  

 



IV – Plano de Avaliação de Competências 

 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1.1 Compreender o 

desenvolvimento da sociedade 

como processo de ocupação e de 

produção de espaços físicos e as 

relações da vida humana com a 

paisagem, em seus 

desdobramentos políticos, 

culturais, econômicos e humanos.  

 

- Perceber caráter de fenômenos 

naturais e socioculturais.  

- Identificar elementos e 

processos culturais que 

representam mudanças ou 

representam continuidade / 

permanências no processo social.  

 

 Pesquisas, projetos ou 

outras produções com a 

utilização de diferentes 

formas de linguagem; 

 Avaliação Oral; 

 Avaliação com 

consulta; 

 Seminários 

 

 Criatividade, espírito 

analítico, clareza e 

responsabilidade; 

 

 Respeito, organização, 

cooperação e solidariedade 

entre os membros da 

equipe; 

 

  

 Desenvolvimento das 

atividades propostas; 

 

 Observação, análise, 

comparação e espírito 

crítico nas informações 

pesquisadas; 

 

Empenho, participação, 

responsabilidade e 

criatividade nas atividades 

propostas. 

 Síntese escrita das atividades 

propostas; 

 Estabelecer relações na 

comunicação e aplicação de 

conceitos;  

 Socializar os conhecimentos 

adquiridos e compartilha as 

experiências; 

 Participar ativamente dos 

eventos e projetos da escola; 

 Estabelecer relações entre o 

conhecimento construído com 

outros contextos históricos; 

 Demonstrar criticidade diante 

dos meios de comunicação; 

 Reconhecer a sua 

responsabilidade pessoal na 

qualidade de vida das 

comunidades das quais participa;  

• Valorizar a natureza, a cultura e 

o conhecimento científico. 

1.2 Analisar e interpretar os 

diferentes tipos de fontes 

Históricas, 

- Utilizar a representação 

simbólica como forma de 

expressão, conhecimentos, 

experiências etc.  

- Descrever, narrar, relatar, 

questionar, problematizar, 

argumentar, apresentar soluções, 

 Formar equipes para a  

montagem/organização/  

execução de projetos e  

eventos; 

 

 Criatividade, espírito 

analítico, clareza e 

responsabilidade; 

 

 Respeito, organização, 

cooperação e solidariedade 

entre os membros da 

 Síntese escrita das atividades 

propostas; 

 Estabelecer relações na 

comunicação e aplicação de 

conceitos;  

 Socializar os conhecimentos 



conclusões etc.  

 

equipe; 

 

  

 Desenvolvimento das 

atividades propostas; 

 

 Observação, análise, 

comparação e espírito 

crítico nas informações 

pesquisadas; 

 

 

Empenho, participação, 

responsabilidade e 

criatividade nas atividades 

propostas. 

adquiridos e compartilha as 

experiências; 

 Participar ativamente dos 

eventos e projetos da escola; 

 Estabelecer relações entre o 

conhecimento construído com 

outros contextos históricos; 

 Demonstrar criticidade diante 

dos meios de comunicação; 

 Reconhecer a sua 

responsabilidade pessoal na 

qualidade de vida das 

comunidades das quais participa;  

• Valorizar a natureza, a cultura e 

o conhecimento científico. 

1.3 Identificar as passagens 

Históricas, dentro dos conceitos 

historiográficos aplicados. 

- Identificar e/ou utilizar fontes e  

documentos pertinentes à 

obtenção de informações 

desejadas. 

 

• Desenvolvimento de 

textos dirigidos; 

• Debates que aguçam o 

senso crítico discente, 

dispondo assim a sua 

opinião em relação ao 

conteúdo. 

 Criatividade, espírito 

analítico, clareza e 

responsabilidade; 

 

 Respeito, organização, 

cooperação e solidariedade 

entre os membros da 

equipe; 

 

  

 Desenvolvimento das 

atividades propostas; 

 

 Observação, análise, 

comparação e espírito 

crítico nas informações 

pesquisadas; 

 

 

Empenho, participação, 

responsabilidade e 

 Síntese escrita das atividades 

propostas; 

 Estabelecer relações na 

comunicação e aplicação de 

conceitos;  

 Socializar os conhecimentos 

adquiridos e compartilha as 

experiências; 

 Participar ativamente dos 

eventos e projetos da escola; 

 Estabelecer relações entre o 

conhecimento construído com 

outros contextos históricos; 

 Demonstrar criticidade diante 

dos meios de comunicação; 

 Reconhecer a sua 

responsabilidade pessoal na 

qualidade de vida das 



criatividade nas atividades 

propostas. 

comunidades das quais participa;  

• Valorizar a natureza, a cultura e 

o conhecimento científico. 

1.4 Reconhecer e sintetizar as 

transições políticas acerca de 

suas temporalidades. 

- Utilizar os produtos veiculados  

pelos meios de comunicação 

como fontes de dados, campos de 

pesquisa e como agentes 

difusores de temas da atualidade 

para reflexão e problematização. 

 

 Atividades elaboradas 

em grupo. Relatórios 

escritos individuais; 

 

 Elaboração de 

relatórios, avaliações, 

relatos e painéis em 

grupo; 

 

 Criatividade, espírito 

analítico, clareza e 

responsabilidade; 

 

 Respeito, organização, 

cooperação e solidariedade 

entre os membros da 

equipe; 

 

  

 Desenvolvimento das 

atividades propostas; 

 

 Observação, análise, 

comparação e espírito 

crítico nas informações 

pesquisadas; 

 

 

Empenho, participação, 

responsabilidade e 

criatividade nas atividades 

propostas. 

 Síntese escrita das atividades 

propostas; 

 Estabelecer relações na 

comunicação e aplicação de 

conceitos;  

 Socializar os conhecimentos 

adquiridos e compartilha as 

experiências; 

 Participar ativamente dos 

eventos e projetos da escola; 

 Estabelecer relações entre o 

conhecimento construído com 

outros contextos históricos; 

 Demonstrar criticidade diante 

dos meios de comunicação; 

 Reconhecer a sua 

responsabilidade pessoal na 

qualidade de vida das 

comunidades das quais participa;  

• Valorizar a natureza, a cultura e 

o conhecimento científico. 



 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

DURKHEIM, Emile. As Regras do Método Sociológico. São Paulo: Companhia Nacional, 1990.  

 

WEBER, Max. Ciência e Política: Duas Vocações. São Paulo: Cultrix, 2011. 

  

BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2008.  

 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.  

 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos do Estado. Rio de Janeiro: Graal.  

 

BORDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010 

 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
          rendimento/dificuldade de aprendizagem) 

 Os alunos serão avaliados em todas as aulas através de questionamento oral e/ou atividades 

escritas para verificação de aprendizagem. Na medida em que ela não ocorrer serão 

sugeridos e oferecidos novos materiais de apoio, explicações e oportunidade de retomada 

de conteúdo.  

 Os conteúdos serão aplicadas em novas situações e procedimentos didáticos em sala de aula 

para aprimoramento de conhecimento e recuperação contínua.  

 Atividades Interdisciplinares. 

 

 
 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

 

 

 

 
 
 

VIII – Assinatura do Professor Data 

 27/02/2015 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

IX –  Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X– Parecer do coordenador de área 

O Plano de Trabalho Docente após as correções necessárias está alinhado a proposta pedagógica da Unidade 

Escolar e foi elaborado de acordo com o plano de curso. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Assinatura:                                                                            Data:   

 

 
 


