
 
 
 

 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 

seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

Sociologia Edson Carvalho 3º ano 05/10 a 07/12  
 

EMENTA 4º BIMESTRE 

Proporcionar ao aluno uma visão sociológica da sociedade onde vive e, principalmente, onde irá atuar, compreendendo 
diferenças entre senso comum e o conhecimento científico, analisando a evolução do contexto social em que vive, 
possibilitando a incorporação do mundo social à explicação científica por meio da produção e autonomia do seu próprio 
conhecimento. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

• Interpretar as análises dos pensadores sociológicos brasileiros: Holanda, Freyre e Fernandes. 

• Investigar o pensamento da sociologia contemporânea. 

• Examinar as teorias contemporâneas: complexidade e estruturação. 

 
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Integrar os temas abordados em sala às reflexões diárias propostas pela filosofia da instituição apresentados em sala. 

 
DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

09/10 Aula Covid 19 – Pensadores sociológicos 

brasileiros: Holanda, Freyre e Fernandes. 

Exposição dialogada utilizando vídeo, texto e imagens sobre os 

pensadores sociológicos brasileiros: Holanda, Freyre e Fernandes. 

16/10 #DESPLUGUE  

23/10 Aula Covid 19 – Trabalho Avaliativo 1 Covid 

19. 

Atividades avaliativas sobre os conteúdos aplicados no bimestre. 

30/10 Aula Covid 19 – Sociologia contemporânea. Exposição dialogada utilizando vídeo, texto e imagens sobre a 

sociologia contemporânea. 

06/11 Aula Covid 19 – Teorias contemporâneas: 

complexidade e estruturação. 

Exposição dialogada utilizando vídeo, texto e imagens sobre as teorias 

contemporâneas: complexidade e estruturação. 

13/11 Aula Covid 19 – Teorias contemporâneas: 

complexidade e estruturação. 

Exposição dialogada utilizando vídeo, texto e imagens sobre as teorias 

contemporâneas: complexidade e estruturação. 

20/11 Aula Covid 19 – Trabalho Avaliativo 2 Covid 

19. 

Atividades avaliativas sobre os conteúdos aplicados no bimestre. 

27/11 Aula Covid 19 – Aula revisão para 

reavaliação. 

Exposição dialogada utilizando vídeo, texto, imagens e mapas sobre os 

conteúdos aplicados no bimestre. 

04/12 Aula Covid 19 – Reavaliação Covid 19 4º 

Bimestre. 

Atividades avaliativas sobre os conteúdos aplicados no bimestre. 

 
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

Trabalho Avaliativo 1 Covid 19  (4,0) = Conteúdo: Pensadores sociológicos brasileiros: Holanda, Freyre e Fernandes.  

Trabalho Avaliativo 2 Covid 19 (4,0)  = Conteúdo: Sociologia contemporânea e Teorias contemporâneas: complexidade e estruturação. 

 

Trabalho de ESPANHOL/SOCIOLOGIA - Chef de Cocina: (2.0) 30/10 = Cultura, História e Sociedade. 

 

Reavaliação Covid 19 4º Bimestre (4,0) 30/11 = Conteúdo do Bimestre. 
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