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1 Instituição/Escola: Estadual do Campo Alberto Santos Dumont

2 Nível de ensino: Ensino Médio

3 Conteúdo estruturante: Poder, política e ideologia.

3.1 Conteúdo básico: Poder e política.

3.2 Conteúdo específico: O Estado

4 Objetivos:

Usar a música como complemento ao texto didático na exposição do conteúdo, a fim de 

proporcionar a compreensão e distinção do poder estatal e individual.

5 Número estimado de aulas: 4

6 Recursos tecnológicos utilizados: projetor multimídia, notebook e impressora.

7 Justificativa/Introdução:

Os conteúdos trabalhados na formação dos jovens e adultos do Ensino Médio por meio

de recursos diversos auxiliam na compreensão e aprendizagem dos alunos, uma vez que

os  associamos  a  mais  que  uma  prática  didática.  A música  proporciona  ao  aluno  um

entendimento mais concreto do conteúdo, possibilitando conduzir  esse aluno  a falar e

escrever mais.

8 Encaminhamento:

1ª  aula:  Realizar  uma leitura  coletiva,  utilizando  o  texto  “O Estado”,  do  livro  didático

“Sociologia Hoje”, problematizando as discussões sobre os pontos cruciais, destacando a

função e imposição do Estado de um determinado território.

2ª aula: Continuação da leitura e levantamento de questionamentos sobre o tema.

3ª aula: Uso do projetor multimídia, trabalhando a letra e o clip da música “Rei do Gado”,



de Zé Ramalho, expondo para os alunos a preocupação do cidadão em respeitar as leis,

juridicamente impostas.

4ª aula: Para finalizar o tema, os alunos realizam um questionário referente ao texto, à

música e ao debate e uma autoavaliação sobre todo o contexto.

9 Aprendizagem esperada:

Espera-se que os alunos possam discernir a função do Estado sobre a burocratização da 

vida em sociedade e compreender a imposição estatal na sociedade.
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