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Proposta metodológica do curso:  

 

A turma será dividia em duplas. Cada dupla vai preparar e apresentar em classe uma aula da disciplina de 

Sociologia, voltada ao Ensino Médio. O tópico da aula será definido a partir dos temas da Proposta Curricular 

do Estado de São Paulo para a disciplina de Sociologia. Ao final, todas as aulas serão disponibilizadas para 

todos os alunos da disciplina.  

A avaliação será baseada no material preparado e na aula apresentada.  

Cada aula apresentada será comentada pelos colegas, que vão fazer críticas, sugestões e observações de 

forma escrita. Esse material escrito em cada aula vai servir como controle de presença e também vai ser 

entregue à dupla respectiva, para que esta possa aprimorar o material produzido.  

 

Cronograma 

 

1. 01 de março 

- apresentação da proposta do curso; 

 

2. 08 de março 

- contextualização do ensino médio no Brasil; 

- filme: “Entre os muros da escola”; 

 

3. 15 de março 

- histórico e contexto do ensino de Sociologia no Brasil; 

- discussão do texto: Kern, Santos e Becker (2011) 

 

4. 22 de março 

5. 29 de março (preparação das apresentações, não haverá aula) 

6. 05 de abril (Semana Santa, não haverá aula) 

7. 12 de abril (início das apresentações) 

8. 19 de abril 

9. 26 de abril (avaliação do andamento da disciplina) 

10. 03 de maio 

11. 10 de maio 

12. 17 de maio 

13. 24 de maio 

14. 31 de maio 

15. 14 de junho 

16. 21 de junho 

17. 28 de junho (avaliação final da disciplina) 

- último dia para entrega do material revisado das aulas; 

18. 05 de julho: devolução e comentário sobre o material apresentado pelos alunos; 

 

Obs.: prazo de entrega das notas no DAC: 02 a 17 de julho; 
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