
 

___________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1- Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação, em 
situações intersubjetivas, adequando-as aos contextos diferenciados dos interlocutores 
e das situações em que eles se encontram. 
 
- Perceber a pertinência da utilização de determinadas formas de linguagem de acordo 
com diferentes situações e objetivos. 
- Colocar-se no lugar do interlocutor ou do público alvo e adequar as formas e meios de 
expressão às suas características específicas. 
- Utilizar textos e discursos que, na forma e no conteúdo, sejam mais    adequados para 
contestar, esclarecer, fundamentar, justificar, ilustrar ou   reforçar argumentos. 
a) Valorização do diálogo. 
b)  Respeito às diferenças pessoais. 
c)   Preocupação em se comunicar de forma a entender o outro e ser por ele entendido. 

2- Colocar-se como sujeito no processo de produção/recepção da comunicação e 
expressão. 
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- Interpretar textos e discursos reconhecendo, nas diferentes formas de expressão, os 
objetivos, as intenções, os valores implícitos, as mensagens subliminares, a filiação 
ideológica de seu autor. 
- Utilizar categorias e procedimentos próprios do discurso científico, artístico, literário ou 
outros.  
- Acionar, selecionar, organizar e articular conhecimentos para construir argumentos e 
propostas. 
a) Iniciativa 
b) Criticidade   
c) Independência na emissão e recepção da informação. 

3- Avaliar resultados projetos e propor ações de intervenção, pesquisas ou projetos com 
base nas avaliações efetuadas. 
 
- Utilizar subsídios teóricos para interpretar e testar resultados. 
- Confrontar resultados com objetivos e metas propostas. 
- Identificar os procedimentos que conduziram ao resultado obtido. 
- Identificar as possíveis implicações dos resultados apresentados. 
- Selecionar ações de intervenção ou novas pesquisas e projetos com base nos 
resultados obtidos. 
a) Criticidade diante dos resultados obtidos. 
b) Interesse em propor e em participar de ações de intervenção solidária na realidade. 
c) Reconhecimento das suas responsabilidades sociais. 
d) Autonomia/iniciativa para solucionar problemas. 

4- Considerar a linguagem e suas manifestações como fonte de legitimação de acordos 
e condutas sociais que se realizam em contextos histórico-culturais específicos. 
 
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar.  
- Situar as diversas produções da cultura em seus contextos histórico-culturais. 
- Construir categorias de diferenciação, avaliação e criação para apreciação do 
patrimônio cultural nacional e internacional, com as suas diferentes visões de mundo. 
- Interpretar informações, códigos, idéias, palavras, diferentes linguagens, considerando 
as características físicas, étnicas, sociais e históricas de seus emissores/produtores. 
- Identificar características e elementos nacionais, regionais, locais, grupais, nas 
diferentes formas de expressão e comunicação e utilizá-las para a análise e 
interpretação das produções literárias, científicas e artísticas. 
- Detectar, nos lugares, as relações de convivência ou de dominação entre culturas de 
diferentes origens. 
a) Respeito pelas diferenças individuais. 
b) Valorização das contribuições de diferentes gerações, povos, etnias na construção 

do patrimônio cultural da humanidade. 
c) Preservação das manifestações da linguagem, utilizadas por diferentes grupos 

sociais, em suas esferas de socialização. 

5- Compreender e avaliar a produção e o papel histórico das instituições sociais, 
políticas e econômicas na vida dos diferentes grupos e atores sociais e em suas 
relações de: a) convivência; b) exercício de direitos e deveres de cidadania; c) 
administração da justiça; d) distribuição de renda; e) benefícios econômicos etc. 
 
- Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas 
sociais e culturais em   condutas de indagação, análise, problematização e 
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protagonismo diante de situações novas, problemas ou questões de diferentes tipos. 
- Identificar a presença ou ausência do poder econômico e político na formação e 
transformação dos espaços. 
- Identificar, nos processos históricos, quando os indivíduos estão atuando mais 
significativamente como sujeitos ou mais significativamente como produtos dos 
processos históricos. 
- Situar as diversas instituições e produções da cultura em seus contextos históricos. 
- Comparar as instituições atuais com as similares em  outros momentos históricos. 
- Relacionar o surgimento, a evolução e a ação das instituições sociais aos sistemas 
econômicos e organizações políticas e sociais que lhes deram origem. 
- Comparar as organizações governamentais e não-governamentais e identificar a que 
interesses servem, de que necessidades surgiram, a quem têm beneficiado  e que 
interferências têm provocado no meio social. 
- 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. 
a) Valorizar  as contribuições do conhecimento científico  na construção das 

identidades pessoais e sociais, na construção de propostas de vida e nas escolhas 
de forma de intervir na realidade social. 

 

6-  Propor ações de intervenção solidária na realidade. 
 
- Identificar, na observação da sociedade, movimentos de ruptura de paradigmas e 
relacioná-los com a estrutura social e o momento histórico.  
- Distinguir e classificar, nos processos históricos, quais os segmentos ou grupos sociais 
que têm interesse na continuidade/permanência  e os que tem interesse na 
ruptura/transformação das estruturas sociais.  
- Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico e  as 
transformações  e aspectos socioculturais. 
- Reconhecer a influência das tecnologias na sua vida e no cotidiano de outras pessoas; 
nas maneiras de viver, sentir, pensar e se comportar; nos processos de produção;   no 
desenvolvimento do conhecimento e nos processos sociais.  
- Relacionar condições do meio e intervenção humana. 
- Posicionar-se criticamente diante dos processos de utilização de recursos naturais e 
materiais; 
- Apontar as implicações ambientais, sociais e econômicas e propondo formas de 
intervenção para reduzir e controlar os efeitos de sua má utilização. 
- Perceber-se a si mesmo como agente social: como sujeito ativo ou passivo em relação 
a certos processos e movimentos socioculturais. 
- Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com 
o passado. 
a) Respeito à coletividade. 
b) Solidariedade e cooperação no trato com os outros. 
c) Sentido de pertencimento e de responsabilidade em relação a diferentes 

comunidades. 
d) Reconhecimento de sua parcela de responsabilidade na construção de sociedades 

justas e equilibradas. 
e) Disposição a colaborar na resolução de problemas sociais.               
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos
1
 Procedimentos Didáticos

2
 

Cronograma  

 Dia / Mês 

1 - Cultura e indústria 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 
 
2 - Violência 
 
Definição 
Violência e representações sociais 
Violência e sua construção como problema 
sociológico 
Violência simbólica 

Aula dialogada, pesquisas, estudo e interpretação de textos, 
apresentação de relatórios. 

09 / 02  a  20 / 02 
23 / 02  a  02 / 03 
03 / 03  a  13 / 03 
16 / 03  a  23 / 03 
24 / 03  a  06 / 04 
07 / 04  a  24 / 04 

 

                                                 
1
 Relacionar em ordem didática. Considerar as Bases Científicas indicadas nos Componentes Curriculares da Formação Profissional 

2
 Relacionar de acordo com cada conhecimento 
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 3 – O Poder e o Estado 
 
As teorias clássicas sobre o Estado 
A sociedade disciplinar e a sociedade do controle 
Estado e governo. Sistemas de Governo e a 
República 
 
4 – Democracia, Cidadania e Justiça 
 
A democracia 
Os três poderes 
O processo legislativo no Brasil 
Direitos Humanos 
Direitos civis, políticos e sociais 
Cidadania 

Aula dialogada, pesquisas, filmes e atividade escritas. 
Uso do Portal Clickideia. 

 
27 / 04  a  08 / 05 
11 / 05  a  25 / 05 
26 / 05  a 15 / 06 
16 / 06  a  07 / 07 

 
 
 

5 - Sociologia Urbana 
 
A questão urbana e metropolitana do pós-fordismo na 
atualidade 
A urbanização em países dependentes 
Organização da Cidade 
Mobilidade espacial intrametropolitana 
Segregação sócio espacial e vulnerabilidade social 
Expansão urbana e meio ambiente 
Relações homem-natureza e sustentabilidade 

Pesquisas em jornais e revistas, debate, trabalhos em grupo. 

 
22 / 07  a  10 / 08 
11 / 08  a  24 / 08 
25 / 08  a  14 / 09 
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6 – Sociologia Rural 
 
Relações e conflitos sociais no campo 
Campesinato e Agricultura Familiar 
Modernização da agricultura: mudanças sociais, 
degradação social, êxodo rural e a agroindústria 
Questão agrária 
Comunidades rurais e novas identidades rurais 
Relações homem-natureza e sustentabilidade 

Textos, pesquisas em jornais e revistas, atividades escritas. 

15 / 09  a  05 / 10 
06/ 10  a  06 / 11 
09 / 11  a  23 / 11 
24 / 11  a  11 / 12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Indicadores de Domínio 

(explicitação de mobilização de 

conhecimentos e/ou habilidades) 

Instrumento(s) e 

Procedimentos de 

Avaliação
1
 

Critérios de Desempenho 
Evidências de Desempenho 
(expectativas de aprendizagem) 

 
Entender as tecnologias de 
Planejamento, Execução, 
Acompanhamento e 
Avaliação de projetos. 
 

-Organizar, registrar e 
arquivar informações. 
-Elaborar relatórios, 
informes, requerimento, 
fichas, painéis, roteiros, 
manuais e outros. 
-Identificar  resultados, 
repercussões ou 
desdobramentos  do 
projeto. 
 

 
Pesquisas , depoimentos e 
elaborar relatórios escritos. 

 
Criatividade, espírito analítico, 
clareza e responsabilidade. 
 

Valorização dos 
procedimentos de pesquisa,  
planejamento, organização 
e avaliação para qualidade 
do trabalho. 
Responsabilidade em 
relação à validade e 
fidedignidade das 
informações utilizadas, 
produzidas e divulgadas 

 
Avaliar resultados  projetos  e 
propor ações de intervenção, 
pesquisas ou projetos com 
base nas avaliações 
efetuadas. 
 

. 
-Confrontar resultados 
com objetivos e metas 
propostas. 
-Identificar as possíveis 
implicações dos 
resultados apresentados. 
- Selecionar ações de 
intervenção ou novas 
pesquisas e projetos com 
base  nos resultados 
obtidos. 

 
Analisar eventos, processos 
ou produtos culturais. 
Debates, relatórios escritos. 

 
- clareza, coesão e criticidade. 

 
Criticidade diante dos 
resultados 
Interesse em propor e em 
participar de ações de 
intervenção solidária na 
realidade. 
Reconhecimento das  suas 
responsabilidades sociais. 
Autonomia/iniciativa para 
solucionar problemas. 
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Compreender e avaliar a  
produção e o papel histórico 
das instituições sociais, 
políticas e econômicas na 
vida dos diferentes grupos e 
atores sociais e em suas 
relações de: a) convivência;  
b) exercício de direitos e 
deveres de cidadania; c) 
administração da justiça; d)  
distribuição de renda; e) 
benefícios econômicos etc. 
 

 
-Traduzir os 
conhecimentos sobre a 
pessoa, a sociedade, a 
economia, as práticas 
sociais e culturais. 
 -Identificar a presença ou 
ausência do poder 
econômico e político. 
-Identificar os processos 
históricos. 
-  Situar instituições e 
seus  contextos 
históricos. 
-Comparar as 
organizações 
governamentais e não-
governamentais e 
identificar a que 
interesses servem. 
-Relacionar as mudanças 
ocorridas no espaço.  
 

 
 
Propor projetos técnico-
científicos. 
Atividades escritas 
elaboradas em grupo. 

 
 
Criatividade, amplitude, 
espírito analítico, clareza e 
responsabilidade. 
 

 
Valorizar  as contribuições 
do conhecimento científico  
na construção das 
identidades pessoais e 
sociais, na construção de 
propostas de vida e nas 
escolhas de forma de 
intervir na realidade social. 
 
 

 
 
- Propor ações de 
intervenção solidária na 
realidade 

 
-Identificar movimentos 
de ruptura de paradigmas 
e relacioná-los com a 
estrutura social e o 
momento histórico.  
-Distinguir e classificar, 

 
A partir de determinada 
situação-problema: consultar 
diferentes fontes e órgãos 
de informação e aplicá-las 
na compreensão e projetos 
para resolução  de 

 
Espírito crítico, 
responsabilidade social, 
objetividade clareza. 

 
-  Respeito à coletividade. 
- Solidariedade e 
cooperação no trato com os 
outros. 
- Sentido de pertencimento 
e de responsabilidade em 
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nos processos históricos: 
grupos sociais, 
continuidade/ 
permanência  e ruptura/ 
transformação das 
estruturas sociais.  
-Reconhecer as relações 
entre o desenvolvimento 
científico e tecnológico e  
aspectos socioculturais. 
-Identificar  as diferentes 
tecnologias que poderão 
ser aplicadas na 
resolução dos problemas.  
-Reconhecer a influência 
das tecnologias  
-Apontar as implicações 
ambientais, sociais e 
econômicas e propondo 
formas de intervenção 
para reduzir e controlar 
os efeitos de sua má 
utilização. 
        
 
 

problemas. relação a diferentes 
comunidades. 
- Reconhecimento de sua 
parcela de responsabilidade 
na construção de 
sociedades justas e 
equilibradas. 
- Disposição a colaborar na 
resolução de problemas 
sociais.       
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Jornal FOLHA DE S. PAULO 

SCHMIDT, Mário. Nova História Crítica. São Paulo: Nova Geração, 2007. 

VEJA. São Paulo: Editora  Abril, revista semanal. 

OUTROS: livros didáticos e paradidáticos em geral e sites na Internet. 

Portal Clickideia 

TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Jornal O Mundo Jovem. 
 

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

Elaboração de pesquisa e trabalhos escritos. 

Participação no Projeto Interdisciplinar proposto pela ETEC: “Soldados do Meio Ambiente”. 

Análise e discussão de filmes e documentários. 

Apresentação de relatórios. 

Observação direta do desempenho do aluno. 

Empenho, participação e desenvolvimento das atividades propostas em sala de aula.  

Todas as vezes que forem observadas defasagens ou dificuldades no aproveitamento do aluno, 
atividades e tarefas de recuperação serão organizadas para que ele tenha oportunidade de 
superar tais dificuldades. 
Para o aluno que apresentou dificuldades serão realizadas atividades de recuperação contínua e 
paralela sob a forma de trabalhos onde se levará em consideração: 
a precisão, coerência, pontualidade, discernimento, criatividade, criticidade e empenho na 
realização de atividades complementares. 
Que o aluno possa utilizar a oportunidade de recuperação para sanar dificuldades, se envolver 
mais na disciplina e ser valorizado na sua capacidade para realizações, apresentando indícios 
que comprovem o desenvolvimento das competências/habilidades essenciais pretendidas. 

Participação no Projeto Interdisciplinar proposto pela ETEC: “Soldados do Meio Ambiente.” 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Rony Ciriello Mazzetto 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015 

 

VII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015      
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ETEC Monsenhor Antônio Magliano 

Código: 093 Município: Garça – SP 

Componente Curricular: Sociologia 

Série: 3º Mecatrônica C. H. Semanal: 01 

Professor: Rony Ciriello Mazzetto 

 
 

Motivo da ausência do professor: 

 

Data da ausência: 

 

Turma(s):  3º Mecatrônica 

Atividades: 
 
- Uso do livro didático adotado na escola: Sociologia para o Ensino Médio. 
- Análise e interpretação de leitura complementar contida no final de cada capítulo, do livro citado 
acima. 
- Discussão em grupo sobre os projetos desenvolvidos na escola e elaboração de síntese escrita 
ao final da aula. 
- Problematização junto aos alunos, das atividades interdisciplinares desenvolvidas pela ETEC. 
- Pesquisa em jornais e revistas existentes na biblioteca da escola, dos fatos e acontecimentos 
políticos, econômicos, sociais e culturais mais importantes da atualidade. 
- Confecção de cartazes em papel sulfite, com imagens que representem as principais questões 
da Sociologia. 
- Elaboração de trabalhos de pesquisa no Portal Clickideia, referente ao tema abordado em sala 

Plano de Atividade Extra – 2015 

 
Ensino Técnico Integrado ao Médio 



 

___________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

 

de aula. 
- Leitura, interpretação e discussão de textos extraídos do Jornal O Mundo Jovem. 
- Uso do laboratório de Informática, para o aprofundamento e a problematização das questões 
levantadas pelos alunos, no transcorrer das aulas. 
- Elaboração de redações sobre os principais temas da atualidade. 

Competência(s) / habilidade(s) / valores: 
   
 1- Considerar a linguagem e suas manifestações como fonte de legitimação de acordos e 
condutas  sociais que se realizam em contextos histórico-culturais específicos. 

-.Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
- Situar as diversas produções da cultura em seus  contextos histórico-culturais. 
- Construir  categorias de diferenciação, avaliação e criação para apreciação do patrimônio 
cultural nacional e internacional, com as suas diferentes visões de mundo. 
- Interpretar informações, códigos, ideias, palavras, diferentes linguagens, considerando as 
características físicas, étnicas, sociais e históricas de seus emissores/produtores. 
- Identificar características e elementos nacionais, regionais, locais, grupais, nas diferentes 
formas de expressão e comunicação e utilizá-las para a análise e interpretação das produções 
literárias, científicas e artísticas. 
- Detectar, nos lugares, as relações de convivência ou de dominação entre culturas de diferentes 
origens. 
d) Respeito pelas diferenças individuais. 
e) Valorização das contribuições de diferentes gerações, povos, etnias na construção do 

patrimônio cultural da humanidade. 
f) Preservação das manifestações da linguagem, utilizadas por diferentes grupos sociais, em 

suas esferas de socialização. 

Descrição: 
 
    Na ausência do professor titular, o professor substituto irá desenvolver as atividades 
programadas utilizando os recursos disponíveis na escola, de acordo com a realidade e as 
necessidades de cada turma. 

Recursos Necessários: 
 
- Quadro de giz 
- Biblioteca 
- Laboratório de Informática 
- Livro Didático  
- Jornais e Revistas 
- Papel Sulfite 
 

Identificação: 

Nome do professor: Rony Ciriello Mazzetto 

Assinatura:                                                                                               Data: 10/03/2015 

Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                               Data: 10/03/2015        

  


