
  
 

    
 

 

  

 

Roteiro de Estudos 2º Trimestre / 2021 

 

Habilidades exigidas: 

II Trimestre 
Conteúdos: AV1 (28/06) AV1: Onde estudar? AV1: Dicas para estudo 

AV2: Onde estudar? AV2: Dicas para estudo Conteúdos: AV2 (23/08) 

Instituições e inserções sociais 
Trabalho: a relação do homem com 
a natureza 
Conceito de trabalho na sociologia 
Sociedade e formas de trabalho 
A questão do trabalho na sociedade 
industrial capitalista 
O trabalho na visão de Marx e 
Durkheim 

Disciplina: Sociologia Professor: Gustavo 

H2. Considerar a historicidade do 
pensamento sociológico e 
antropológico tendo em vista 
seus processos de surgimento e 
desenvolvimento científico. 
H6. Ponderar sobre as formas de 
interação que se estabelecem na 
dinâmica da convivência social. 
H8. Compreender e analisar a 
historicidade do pensamento 
sociológico: a Sociologia como 
ciência da modernidade. 
H9. Avaliar a Sociologia como um 
modo de leitura crítica da 
realidade social tendo em vista 
seus objetos de estudos e suas 
abordagens metodológicas. 
H11. Ponderar, tendo em vista os 
enfoques sociológicos e 
antropológicos, sobre os 
problemas humanos e sociais no 
espaço e no tempo. 
H12. Relacionar fenômenos 
sociais e contextos históricos. 
H13. Ponderar a Sociologia como 
uma proposta de interferência na 
realidade social 

Instituições e inserções sociais: 
Classroom 
Trabalho: a relação do homem 
com a natureza: Classroom 
Conceito de trabalho na 
sociologia: Classroom 
Sociedade e formas de trabalho 
A questão do trabalho na 
sociedade industrial capitalista 
O trabalho na visão de Marx e 
Durkheim: pág. 164 a 181. 
 

- Entender o que é: 
- O trabalho na visão de Marx e 
de Durkheim 
- O resultado do trabalho na 
natureza e na sociedade 
 

O trabalho na visão de Marx e 
Durkheim 
Formas de organização do 
trabalho na contemporaneidade 
O trabalho no contexto da 
Globalização 
O papel social da mulher na 
Grécia e Roma Antiga 
 

O trabalho na visão de Marx e 
Durkheim: pág. 164 a 181. 
Formas de organização do 
trabalho na contemporaneidade: 
Classroom 
O trabalho no contexto da 
Globalização pág. 265 a 269 
O papel social da mulher na 
Grécia e Roma Antiga: Classroom 
 

- Anotar as dúvidas de todos os 
exercícios trabalhados em sala 
- Revisar os slides 



 
 

 

 

     

AV3 – Trabalhos pedagógicos – 2º Trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Tema: Mundo Clássico - 
Grécia e Roma 
 
(Trabalho multidisciplinar 
de Sociologia, Filosofia, 
Geografia e História) 
  

Parte de Sociologia: 
 
1. Pesquisar a 
discriminação social e 
política das mulheres em 
Atenas e Esparta na 
Grécia Antiga 
 
2. Comparar a educação 
do homem e da mulher na 
Roma Antiga. 
 
O trabalho de pesquisa 
em Sociologia (em 
conjunto com as demais 
disciplinas) deve ser 
apresentado em uma das 
duas opções a seguir: 
 

• Site do Google  

• PadletSite do 
Google  

03/06/2021 03/07/2021 Parte de Sociologia: 0,5 
 

I. Cumprimento, sem 
exceção, de todas as 
tarefas solicitadas 
II. Organização e clareza 
das tarefas apresentadas 
III. As informações 
solicitadas e apresentadas 
devem estar corretas. 
IV. Imagens ou vídeos 
para a ilustração de alguns 
conceitos são obrigatórios. 

O conteúdo deste trabalho 
também será abordado na 

AV2. 


