
Planejamento Anual
3° ano Ensino Médio 2022

Disciplina: Sociologia Professor: Luis  e Guilherme

Objetivos da Área:

● compreender que os movimentos sociais são manifestações coletivas
históricas

● identificar movimentos sociais existentes
● caracterizar os elementos que conferem identidade ao movimento social
● relacionar os diferentes modelos de Estado com a ação do movimentos

social
● compreender os conceitos de reforma e revolução
● compreender as forças políticas envolvidas no Golpe Militar de 1964
● relacionar os conceitos de reforma e revolução com a ditadura militar

brasileira
● reconhecer os movimentos de resistência à ditadura militar
● analisar revoluções do século XX e o capitalismo

Conteúdo do 1º trimestre

● Movimentos sociais: definição e surgimento
● Movimentos sociais como fenômenos históricos e suas características
● Classe e multiculturalismo
● Movimentos sociais e sua relação com o Estado

Conteúdo do 2º trimestre

● Reforma e Revolução
● A ditadura civil-militar no Brasil 1964
● Os movimentos sociais e a luta contra a ditadura
● Abertura política e nova República

Conteúdo do 3º trimestre

● A experiência chilena: o socialismo democrático e ditadura liberal
● Revolução Cubana: o socialismo e a abertura



Avaliação:

O processo de troca entre os educandos e educadores deve ser acompanhado de
uma permanente reflexão sobre os objetivos e procedimentos; assim a avaliação
será realizada de forma contínua. Buscando criar mecanismos de regulação e
reflexão os educandos serão avaliados de diversas formas: seminários,
participação, avaliações individuais, trabalhos em grupo e individuais, atividades,
lição de casa e produção em diversas linguagens.

As avaliações do ensino médio estarão relacionadas aos objetivos propostos pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais, buscando desenvolver nos estudantes as
habilidades e competências específicas deste ciclo escolar.

Sempre respeitando e desafiando as individualidades de cada educando, o
processo de avaliação servirá como um instrumento de produção de
conhecimento e análise do empenho dos educandos e como uma ferramenta
para a regulagem do processo ensino-aprendizagem.

Interação Acadêmica e Social
São avaliadas a postura adequada a cada proposta, a autonomia, o material
didático, a pontualidade, a prontidão para os estudos e as relações interpessoais
do estudante.


