
DISCIPLINA: Laboratório e prática de ensino em Ciências Sociais I 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 90 horas 
TEÓRICA: 30 horas 
PRÁTICA: 60 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: CS 010 

EMENTA 

Percurso histórico da disciplina de Sociologia no currículo da educação básica: 

intermitências, expectativas, possibilidades e limitações. Leis, reformas 

educacionais e diretrizes curriculares (LDB, PCNs, OCNs) para o ensino de 

Sociologia. Currículo: perspectivas tradicionais, críticas e pós-críticas e seus 

impactos na elaboração do currículo de Sociologia no Ensino Médio.  

OBJETIVOS 

 Refletir sobre a história do ensino de Sociologia na educação básica. 

 Compreender as leis, as reformas educacionais e diretrizes curriculares 

que orientaram e orientam o ensino de Sociologia na educação básica. 

 Analisar as diferentes justificativas, sentidos e representações sobre a 

inclusão da disciplina Sociologia no currículo do Ensino Médio. 

 Analisar diferentes propostas curriculares para a disciplina de Sociologia. 

 Produzir uma proposta de currículo de Sociologia para o Ensino Médio que 

contenha a justificativa da presença dessa disciplina no currículo escolar e 

uma seleção de conteúdos. 

METODOLOGIA  

Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; 

seminários apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) 

professor(a) sobre os textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, 

dentre outras escolhidas pelo professor. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Trabalhos, seminários, provas e outras escolhidas pelo professor. 
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