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Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Sul

Campus  Osório

PLANO DE ENSINO APNPs - Por componente

1. IDENTIFICAÇÃO

Curso: Especialização em Educação Básica e Profissional

Turma: 2020

Componente curricular: Sociologia da Educação

Ementa:

Carga horária total do componente curricular (igual da do PPC): 36 horas aula

Professor responsável pela oferta do componente: Alexandre Ricardo Lobo de Sousa

Contato do professor:
E-mail: alexandre.sousa@osorio.ifrs.edu.br

2.  METODOLOGIA, RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS

A metodologia consistirá em disponibilização, por meio de links de textos para lei-
tura, vídeos, apresentações com áudio e video aulas. 

3. CONTEÚDO E CRONOGRAMA

PERÍODO OBJETIVOS
DE APREN-
DIZAGEM

CONTEÚDO
(s)

ATIVIDADE
CARGA HO-

RÁRIA
 (hora-relógio)

1 e 2 semanas Entender os 
fundamentos 
da problemáti-
ca da função 
da Escola e da 
Educação fren-
te a manuten-
ção do status 
quo da socie-
dade

O conceito de 
Ideologia

Leitura de texto, 
video aula
Debate – ativida-
des síncronas

4 h 50 min
2 h
1 h
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3  e 4 semana Compreender 
os mecanismos
de criação e di-
vulgação dos 
critérios de 
compreensão 
de verdade

Avaliação co 
conteúdo ante-
rior
Aparelhos Ide-
ológicos de 
Estado e a Es-
cola como fa-
tor de reprodu-
ção social

Leitura de texto, 
video aula
Debate – ativida-
des síncronas

4 h 50 min
2 h
1 h

5 e 6 semanas Compreender a
Escola enquan-
to mecanismo 
e reprodução 
social a partir 
do conceito de 
capital social/
cultural

Avaliação do 
conteúdo ante-
rior
A escola em 
Bourdieu
Conceito de 
habitus, capi-
tal cultural, ca-
pital social
Poder  capital 
simbólico

Leitura de texto, 
video aula
Debate – ativida-
des síncronas

4 h 50 min
2 h
1 h

7 e 8 semanas Revisão Geral 
e Avaliação 
Final

Leitura de texto, 
video aula
Debate – ativida-
des síncronas
Avaliação da Dis-
ciplina

3 h 50 min
2 h
1 h
1 h

4. AVALIAÇÃO

CONTEÚDO INSTRUMENTO CRITÉRIOS DATA/PRAZO
A ideologia Comentário crítico

dos textos
coerência  e  com-
preensão dos concei-
tos

4º semana
Envio  de  arquivo
entre 4 e 9 de outu-
bro

Educação, repressão e
Reprodução  social  e
Repressão 

Comentário crítico
dos textos

coerência  e  com-
preensão dos concei-
tos

7ª semana
Envio  de  arquivo
entre 26 e 30 de ou-
tubro

Ideologia,  reprodução
e repressão: a escola

Trabalho  interdis-
ciplinar 

50  %  da  nota:  coe-
rência e compreensão
dos conceitos

8º semana
Entre 13 e 16 de ou-
tubro
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ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO PARALELA

CONTEÚDO INSTRUMENTO CRITÉRIOS DATA/PRAZO
A ideologia Comentário crítico

dos textos
coerência  e  com-
preensão dos concei-
tos

4º semana
Envio  de  arquivo
entre 4 e 9 de outu-
bro

Educação, repressão e
Reprodução  social  e
Repressão 

Comentário crítico
dos textos

coerência  e  com-
preensão dos concei-
tos

7ª semana
Envio  de  arquivo
entre 26 e 30 de ou-
tubro

Ideologia,  reprodução
e repressão: a escola

Trabalho  interdis-
ciplinar 

50  %  da  nota:  coe-
rência e compreensão
dos conceitos

8º semana
Entre 13 e 16 de ou-
tubro

5. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

Todas as quartas, das 18 as 19 horas.

6. OBSERVAÇÕES

Demais informações que julgar relevante.
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