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Professor,
nós, da Editora Moderna, temos como propósito uma 

educação de qualidade, que respeita as part icular idades 

de todo o país. Desta maneira, o apoio ao professor é 

de máxima importância. Sabemos de sua preocupação 

em escolher o mater ial didát ico que mais atenda 

às suas necessidades, para elaborar instrumentos 

avaliat ivos, desenvolver a metodologia apropr iada e 

dar tratamento aos conteúdos de ensino.

Assim, elaboramos os comparat ivos de  

nossas obras com o currículo de seu Estado,  

com o intuito de faci litar sua análise  

e demonstrar que todos os conteúdos  

básicos nacionais estão contemplados. Você p
ode 

confe
r ir o

s 

comparat ivos
 de o

utra
s 

disci
pli nas

 em noss
o sit

e:

www.moder
na.c

om.br/
pnld

Canal
 de A

tend
imento:

0800 13 0033

e
juntas 

no

LOGOTIPO MACMILLAN BRASIL

Utilização colorido; preto/branco e negativo
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1º ano
Primeiro Bimestre

O aluno na sociedade e a Sociologia

Sociologia e o trabalho do sociólogo Capítulo 1

O processo de desnaturalização ou estranhamento da realidade Capítulo 1

Como pensar diferentes realidades Capítulo 2

O homem como ser social Capítulo 2

Segundo Bimestre

Terceiro Bimestre

Quarto Bimestre

O que permite ao aluno viver em sociedade?

Inserção em grupos sociais
•	Família, escola, vizinhança, trabalho

Capítulo 4

Relações e interações sociais Capítulo 4

Socialização e o processo de construção da identidade Capítulo 4

O que nos une como humanos? O que nos diferencia?

Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais
•	A unidade do homem e as diferenças entre os homens: o que nos 

diferencia como humanos
Capítulo 3

Conteúdos simbólicos da vida humana
•	Cultura: características
•	A humanidade na diferença

Capítulo 3

O que nos desiguala como humanos?

Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais
•	Da diferença à desigualdade: comparação entre os dois conceitos
•	Etnias, classes sociais, gêneros e gerações

Capítulo 5

Código da coleção:42404L2828

Seleção de ProfeSSoreS e eSPecialiSTaS em ciênciaS SociaiS

Sociologia em Movimento
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2º ano
Primeiro Bimestre

Segundo Bimestre

Terceiro Bimestre

De onde vem a diversidade social brasileira?

A população brasileira
•	Diversidade nacional e regional

Capítulo 10

O estrangeiro do ponto de vista sociológico Unidade 2

A formação da diversidade
•	Migração, emigração e imigração
•	Aculturação e assimilação

Unidade 2

Qual a importância da cultura na vida social?

Cultura, consumo, consumismo e comunicação de massa Capítulo 3

Construção da identidade pelos jovens Capítulo 3

Qual a importância do trabalho na vida social brasileira?

O trabalho como mediação Capítulo 9

Divisão social do trabalho
•	Divisão sexual e etária do trabalho
•	Divisão manufatureira do trabalho

Capítulo 9

Processo de trabalho e relações de trabalho
•	Transformações no mundo do trabalho
•	Emprego e desemprego na atualidade

Capítulo 9

SÃO PAULO

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Sociologia da Editora Moderna
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2º ano
Quarto Bimestre

O aluno em meio aos significados da violência no Brasil

O que é violência Capítulo 13

Violências simbólicas, físicas e psicológicas Capítulo 14

Diferentes formas de violência
•	Doméstica, sexual e na escola

Capítulo 14

Razões para a violência
Capítulo 5 - Itens 2 e 4 
Capítulo 6 - Item 3

3º ano
Primeiro Bimestre

O que é cidadania?

O significado de ser cidadão ontem e hoje Capítulo 7

Direitos civis, políticos, sociais e humanos Capítulo 7

O processo de constituição da cidadania no Brasil
•	A Constituição Brasileira de 1988
•	Direitos e deveres do cidadão
•	A expansão da cidadania para grupos especiais: crianças e adoles-

centes, idosos e mulheres

Capítulo 7

Sociologia em Movimento
Código da coleção:42404L2828

Seleção de ProfeSSoreS e eSPecialiSTaS em ciênciaS SociaiS
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Qual a importância da participação política?

Formas de participação popular na história do Brasil Unidade 3

Movimentos sociais contemporâneos
•	Movimento operário e sindical
•	Movimentos populares urbanos
•	Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra
•	“Novos” movimentos sociais: negro, feminista, ambientalista, GLBT 

(gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros)

Capítulo 8

A cidade como lugar de contradições e conflitos
•	Associativismo e democracia
•	O direito à cidade

Capítulo 13

Quarto Bimestre

Terceiro Bimestre

Qual é a organização política do Estado brasileiro?

Estado e governo Capítulo 6

Formas e sistemas de governo Capítulo 6

Organização dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Capítulo 7

Eleições e partidos políticos Capítulo 6

O que é não cidadania?

Desumanização e coisificação do outro Capítulo 10

Reprodução da violência e da desigualdade social Capítulo 10

Segundo Bimestre

SÃO PAULO

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Sociologia da Editora Moderna
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1º ano
Primeiro Bimestre

Segundo Bimestre

Terceiro Bimestre

Quarto Bimestre

Capítulo

Por que estudar Filosofia? Capítulo 1

As áreas da Filosofia
Capítulos 3, 7 a 12, 
13 a 16, 17 a 22, 23 a 
26, 27a31 

Introdução à Filosofia Política Capítulo 17

Teorias do Estado: socialismo, anarquismo e liberalismo Capítulos 20, 21, 22

Filosofia Política:
•	Democracia e cidadania: origens, conceitos e dilemas
•	Desigualdade social e ideológica
•	Democracia e justiça social
•	Os direitos humanos
•	Participação política

Capítulos 17, 18, 19

Código da coleção:42383L2928

maria lúcia de arruda aranha | maria helena PireS marTinS

Filosofando: introdução à filosofia

A Filosofia e outras formas de conhecimento: mito, cultura, religião,  
arte, ciência

Capítulos 2, 3 a 6, 
23 a 26, 27 a 31
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2º ano
Primeiro Bimestre

Segundo Bimestre

Terceiro Bimestre

Quarto Bimestre

Introdução à teoria do indivíduo
•	John Locke, Jeremy Bentham e Stuart Mill

Capítulo 20: Item 5 
Capítulo 22: Item 2

Tornar-se indivíduo
•	Paul Ricoeur e Michel Foucault

Capítulos 12, 15

Alienação moral Capítulo 5

Filosofia, política e ética
•	Humilhação, velhice e racismo
•	Homens e mulheres
•	Filosofia e educação

Unidades 1, 4 e 5

Desafios éticos contemporâneos: a ciência e a condição humana Capítulo 16: Item 8

Introdução à bioética Capítulo 13: Item 6

SÃO PAULO

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Filosofia da Editora Moderna

Introdução à ética
•	O eu racional
•	Autonomia e liberdade

Capítulos 13 e 14
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3º ano
Primeiro Bimestre

Segundo Bimestre

Terceiro Bimestre

Terceiro Bimestre

Quarto Bimestre

O que é Filosofia 
Superação de preconceitos em relação à Filosofia e definição e  
importância para a cidadania

Capítulo 1:  
Todos os itens

O homem como ser de natureza e de linguagem Capítulos 3 e 4

Características do discurso filosófico 
Comparação com o discurso religioso

Capítulo 1

O homem como ser político
Unidade 5: Filosofia 
Política 

A desigualdade entre os homens como desafio da política Capítulo 22

Características do discurso filosófico 
Comparação com o discurso científico

Capítulos 25 e 26

Três concepções de liberdade 
Libertarismo, determinismo e dialética

Capítulos 11 e 15

Características do discurso filosófico 
Comparação com o discurso da literatura

Capítulo 1

Valores contemporâneos que cercam o tema da felicidade e das  
dimensões pessoais e sociais da felicidade

Capítulo 6

Código da coleção:42383L2928
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Filosofando: introdução à filosofia



Q ueremos unir as suas experiências com as nossas
  para desenhar uma nova dinâmica no Ensino Médio.

Conexões
com a História

Código da Coleção:
27643COL06

Conexões
com a biologia

Código da Coleção:
27518COL20

Conexões
com a matemática

Código da Coleção:
27519COL02

história 
das cavernas ao terceiro milênio

Código da Coleção: 
25642COL06

filosofando 
introdução à FilosoFia 

Código do livro: 
42383L2928

high up
língua estrangeira moderna - inglês

Código da Coleção: 
27560COL44

Biologia
em contexto

Código da Coleção: 
27644COL20

matemátiCa
Paiva

Código da Coleção: 
27583COL02

Conexões
estudos de geograFia geral e do brasil

Código da Coleção: 
27645COL05

soCiologia 
em movimento

Código do livro: 
42404L2828

Conexões
com a Física

Código da Coleção: 
27646COL22

geografia 
contextos e redes

Código da Coleção: 
27546COL05

físiCa
ciência e tecnologia

Código da Coleção: 
27647COL22

português
contexto, interlocução e sentido

Código da Coleção: 
27611COL01

Código da Coleção: 
27527COL43

enlaCes
língua estrangeira moderna - esPanhol


