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ETEC Dr. “José Luiz Viana Coutinho” de Jales 

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 

Habilitação Profissional:  TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

Qualificação: 2ª Série: Qualificação Técnica de Nível Médio 
de AGENTE DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

 

Série: 2ª A e B 

Componente Curricular: Sociologia 

C.H. Semanal: 1 Professora: Rosenir Batista Vale 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
1-Dominar a   norma   culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens 
matemática, artística e científica; 
2-Instruir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para 
compreensão dos fenômenos naturais, de processos históricos geográficos, da 
produção tecnológica e das manifestações artísticas; 
3-Selecionar organizar, relacionar e interpretar dados e informações, 
representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações 
problema; 
4-relacionar informações, representadas de diferentes formas e conhecimentos, 
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disponíveis em diferentes situações para construir argumentação consistente; 
5-Recorrer a conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de 
propostas de intervenção solidária na realidade , respeitando os valores humano  
e considerando a diversidade sociocultural 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
Componente Curricular:  Sociologia                                                                                                            Série: 2º A e B 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1.1 Compreender opiniões e pontos de 
vista expressos em diferentes 
linguagens e suas manifestações 
específicas. 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relacionar as diferentes opiniões com as 
características, valores, histórias de vida e 
interesses de seus emissores. 

1 Democracia, Cidadania e justiça 
- A cidadania grega e romana 
- A construção da cidadania moderna 
- Direitos sociais, políticos, civis e 
humanos. 
- Democracia 
- Os Três Poderes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Articular as redes de diferenças e 
semelhanças entre as linguagens e 
seus códigos 

5 Expressar-se através de mímica, música, 
dança, etc. 

2 Cultura e ideologia 
- Conceitos  
- Trocas culturais 
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- Cultura erudita e cultura popular 
- Tradições e símbolos 
- A ideologia suas origens e 
perspectivas 
- A ideologia no cotidiano 

2.2 Compreender os elementos 
cognitivos, afetivos, físicos, sociais e 
culturais que constituem a 
identidade própria e a dos outros. 

4 Utilizar dados da literatura, religião, 
mitologia, folclore para a compreensão 
das formação das identidades. 

3 Identidade e alteridade 
- Conceitos 
- Da cultura ao conceito de 
identidade e alteridade 
- Alteridade na construção do sujeito 
- Identidade e coletividade. 
 
 

3.1 Compreender as ciências, as artes e 
a literatura como construções 
humanas, entendendo como elas se 
desenvolveram por acumulação, 
continuidade ou ruptura de 
paradigmas e percebendo seu papel 
na vida humana em diferentes 
épocas e em suas relações com as 
transformações sociais. 

1 Valorizar, respeitar, preservar e inter-
relacionar o patrimônio nacional, cultural 
e o estrangeiro. 

4 Grupos étnicos e etnicidade: 
- Aspectos teóricos; 
- Etnicidade e raça (superação do 
conceito); 
- Etnicidade e cultura; 
- Matrizes na formação do povo 
brasileiro. 
- Comunidades tradicionais. 
 
 

3.1 Compreender as ciências, as artes e 
a literatura como construções 
humanas, entendendo como elas se 
desenvolveram por acumulação, 
continuidade ou ruptura de 
paradigmas e percebendo seu papel 
na vida humana em diferentes 
épocas e em suas relações com as 

3 Perceber que as tecnologias são 
produtos e produtoras de transformações 
culturais. 

5 Cultura e industria cultural no Brasil 
- O que caracteriza a cultura no 
Brasil; 
- A indústria cultural no Brasil 
- A televisão brasileira e seu papel 
na sociedade; 
- A inclusão digital 
- Meios de comunicação em massa. 
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transformações sociais.  
 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:  Sociologia                                                                                                            Série: 2º A e B 
 

Habilidade 
Bases Tecnológicas e 

Competências* 
Procedimento Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

3 1 e 1.1 
Estudo dirigido e aulas orientadas; estudo 
de texto; ensino em pequenos grupos. 

 
27/01 a 15/03 

5 2 e 2.1 
Aula expositiva e dialogada;  tempestade 

cerebral; estudo de texto; ensino em 
pequenos grupos. 

 
17/03 a 30/04 

 

4 3 e 2.2 
Aula expositiva e dialogada; ensino em 
pequenos grupos; tempestade cerebral. 

05/05 a 11/06 
 

1 4 e 3.1 
Aula expositiva dialogada;estudo de texto; 
tempestade cerebral 

21/07 a 26/09 
 

3 5 e 3.1 
Aula expositiva e dialogada; estudo de 
texto; tempestade cerebral 

 
29/09 a 11/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  Sociologia                                                                                                            Série: 2º A e B 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1.1 Compreender 
opiniões e pontos de 
vista expressos em 
diferentes linguagens e 
suas manifestações 
específicas. 
  
2.1 Articular as redes de 
diferenças e 
semelhanças entre as 
linguagens e seus 
códigos 
 

2.2 Compreender os 
elementos cognitivos, 
afetivos, físicos, sociais e 
culturais que constituem 
a identidade própria e a 
dos outros. 

 

Compreender as 
ciências, as artes e a 
literatura como 

Estabelecer relações 
entre textos diversos,  
definindo pontos de vistas  
diferentes sobre  um 
mesmo fato , percebendo 
a produção histórica e 
cultural , em tempo , 
espaço  e sujeitos 
envolvidos 

-Interpretação e análise 
de texto. 

-argumentação: 
produção de texto com 
base em  conteúdos 
trabalhados . 
- Participação do aluno 
- trabalho de pesquisa 
individual e em grupo 
-seminários 
-participação/ interação 
 
 

Descrever ,  relatar, 
argumentar, situações 
apresentadas como 
problemas, debate 
Clareza/precisão 
Criatividade 
Oralidade 
Compromisso 
Criticidade  

Capacidade de síntese e 
sintonia aos objetivos 
propostos 
inicialmente,participação 
efetiva na produção 
individual ou em grupo, 
respeito às opiniões 
diferentes dos colegas. 
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construções humanas, 
entendendo como elas 
se desenvolveram por 
acumulação, 
continuidade ou ruptura 
de paradigmas e 
percebendo seu papel na 
vida humana em 
diferentes épocas e em 
suas relações com as 
transformações sociais. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos 
os devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do”. O professor deve estabelecer os 
critérios adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de 
Trabalho do Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

X 
Prova Dissertativa 

 
Prova Prática 

X 
Participação/interação na 
aula 

X 
Prova com Testes 
Objetivos 

X 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

X 
Prova com Consulta 

X 
Resolução de 
Exercícios 

X 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

 
Prova Oral 

X 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

X 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 
Outro............................. 

X 
Trabalhos/Pesq em 
grupo 

X 
Iniciativa e proatividade 

  
 

Outro............................. 
X 

Comportamento e 
disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

 x 30%  90%  x 30%  90%   30%  90% 

  40%  100%   40%  100%  x 40%  100% 

  50%     50%     50%   

   

 

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

PCN+ Ensino Médio: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

- Referência Bibliográfica:  

BOMENY, Helena; EMERIQUE, Raquel Balmant; MEDEIROS-FREIRE, Bianca;  
O´DONNELL, Julia. Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. Editora do Brasil, 2010. 

CHAUI, Marilene. Filosofia e Sociologia. Editora Ática, 2007. 
OLIVEIRA, Pérsio Santos. Introdução à Sociologia. Editora Ática, 2010 

Jornais , revistas, texto apostilado. 
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VII – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 

            As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for diagnosticada 
insuficiência na apropriação de competências pelo aluno,  durante o desenvolvimento do curso. 

            A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que favoreçam a 
aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada e mais adequada às 
dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de aulas ou bases tecnológicas, 
orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até mesmo o replanejamento do 
processo de ensino-aprendizagem. 

 
 
 
 
VIII – Ações, Atividades, Iniciativas ou Projetos a serem desenvolvidos pelo 
Componente Curricular,  previsto no Plano de Metas do Curso para 2012: 

Título da ação, atividade, iniciativa, 
projetos... 

Previsão de realização Anexo: 

Projeto Leitura Durante o ano Letivo  
   
   
   

 

IX – Identificação: 

Nome do professora: Rosenir Batista Vale 

Assinatura:                                                                                        Data: 24/02/2014 

 
 
 

X  – Parecer do Coordenador de Área: 

 

 

Nome do coordenador(a): 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 24/02/2014 


