Planejamento Anual
Componente Curricular: SOCIOLOGIA

Ano: 1º

Ano Letivo: 2017

Professor(s): CLAYTON DE REZENDE DIAS

OBJETIVO GERAL
Desenvolver no aluno a capacidade de compreender o objeto de estudo da sociologia e suas
contradições.
.
1. Competências:



Reconhecer nos discente maior capacidade de crítica e interpretação frente às questões ou
problemas sociológicos vivenciados por eles mesmos.
Apresentar aos estudantes outras práticas sócio-culturais que não estão relacionado à tradição de
organização social ocidental, visando despertar maior consciência frente à relatividade cultural e, ao
mesmo tempo, apaziguando potenciais posturas preconceituosas dos alunos.

2. Habilidades:


Compreender os elementos culturais que constituem as identidades.



Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.



Identificar as manifestações ou representações da diversidade religiosa em diferentes sociedades.



Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em
escala local, regional ou mundial.



Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações



Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas
políticas públicas.

Conteúdo
O que é Sociologia

Trimestre
1º
2º
X

A ciência moderna e o nascimento da Sociologia como ciência.
Positivismo de Auguste comte
Emile Durkheim e os fatos sociais

X

Max Weber- O indivíduo e a ação social

X

O processo de socialização e as relações indivíduo-coletividade

X

Formação da identidade social - coletiva

X

O que é cultura

X

Cultura material e não material.

X

Cultura como sistema de normas.

X

Elementos da cultura

3º

X

X

Etnocentrismo, a Diversidade Cultural e o Relativismo cultural.

X

Raça e etnia

X

Ações afirmativas

X

O que é Religião?

X

O sagrado e o profano

X

As grandes religiões mundiais

X

Religião para os pensadores (Durkheim, Marx e Weber)

X

A intolerância religiosa no mundo globalizado( Fundamentalismo)

X

Artigo 5º PAS

X

Caderno de atividades sobre Enem

X

Caderno de atividades sobre Enem

X

