
 PLANO DE AULA 

Curso:  Serviços Jurídicos Turno: Tarde Ano letivo: 2023 

Disciplina: Noções de Direito Constitucional  Professor: Lawdo Natell Carga horária: 40 hs 
 

Competências Habilidades 
Habilidades específicas dos 

itinerários de formação 
técnica profissional 

Integração entre as 
áreas e/ou 

componentes 
Data Objetivos de aprendizagem Objeto de conhecimento 

 

Valorizar e utilizar os 
conhecimentos 
historicamente 
construídos sobre o 
mundo físico, social, 
cultural e digital para 
entender e explicar 
a realidade, 
continuar  
aprendendo e 
colaborar para a 
construção de uma 
sociedade justa, 
democrática e 
inclusiva. 
(Competência 1) 

 
Pensamento 
Científico, Crítico e 
Criativo — Exercitar 
a curiosidade 
intelectual e recorrer 
à abordagem própria 
das ciências, 
incluindo a 
investigação, a 
reflexão, a análise 
crítica, a imaginação 
e a criatividade, para 
investigar causas, 
elaborar e testar 
hipóteses, formular 
e resolver 
problemas e criar 
soluções (inclusive 

EM13CHS10 
Identificar, 
analisar e 
comparar 
diferentes 
fontes e 
narrativas 
expressas em 
diversas 
linguagens, 
com vistas à 
compreensão 
de ideias 
filosóficas e de 
processos e 
eventos 
históricos, 
geográficos, 
políticos, 
econômicos, 
sociais, 
ambientais e 
culturais. 

EMIFCG03 
Utilizar informações, 
conhecimentos e ideias 
resultantes de 
investigações científicas 
para criar ou propor 
soluções para problemas 
diversos 
 
 
EMIFCG06  

Difundir novas ideias, 

propostas, obras ou 

soluções por meio de 

diferentes linguagens, 

mídias e plataformas, 

analógicas e digitais, com 

confiança e coragem, 

assegurando que 

alcancem os 

interlocutores 

pretendidos. 

 

O tema integrador 
empregabilidade vai 
ao encontro do 
conhecimento na 
área do direito. 
Nesse contexto a 
presente disciplina 
traz contribuições 
para esse tema, 
direcionando os 
alunos para 
reflexões e 
questionamentos de 
situações do seu 
dia-a-dia que 
possam por sua vez 
feriar a legislação 
vigente. 

 

16/02 

(2h aula) 

Compreender a 
Constituição Federal 
nas dimensões 
histórica, política e 
profissional do técnico 
em Serviços Jurídicos 
 
Analisar os direitos e 
garantias 
fundamentais referidos 
na Constituição, suas 
origens, teorias e 
espécies 

Indenização por dano 
material, moral ou à 
imagem, direito de 
resposta ou de réplica, 
expressão da atividade 
intelectual, artística, 
científica e de 
comunicação 
Inviolabilidade à 
intimidade, vida privada, 
honra e imagem, 
inviolabilidade domiciliar,  

 

23/02 

(2h aula) 

 

Analisar os direitos e 
garantias 
fundamentais referidos 
na Constituição, suas 
origens, teorias e 
espécies 

 

Sigilo de 
correspondência e de 
comunicação, 
possibilidade de 
interceptação telefônica e 
gravação clandestina, e 
inviolabilidade de dados 
(sigilos bancário e fiscal); 

 

02/03 

(2h aula) 

 

Analisar os direitos e 
sociais referidos na 
Constituição, suas 
origens, teorias e 
espécies 

 

 
Direitos sociais: conceito, 
direito à segurança no 
emprego, rol dos direitos 
sociais, liberdade de 
associação profissional 
ou sindical e direito de 
greve 

 

09/03 

 

 
 

 

Direitos sociais: conceito, 
direito à segurança no 
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tecnológicas) com 
base nos 
conhecimentos das 
diferentes áreas. 
(Competência 2) 

(2h aula)  
 
Analisar os direitos e 
garantias 
fundamentais referidos 
na Constituição, suas 
origens, teorias e 
espécies 

 

emprego, rol dos direitos 
sociais, liberdade de 
associação profissional 
ou sindical e direito de 
greve (PARTE 2) 

 

16/03 

(2h aula) 

 

 

Analisar e conceituar 
nacionalidade, suas 
origens, teorias e 
espécies 
 
 

 

 
Nacionalidade: conceitos, 
espécies, tratamento 
diferenciado entre 
brasileiro nato ou 
naturalizado e hipóteses 
de perda do direito de 
nacionalidade 

 

23/03 

(2h aula) 

 

 

Analisar e conceituar 
nacionalidade, suas 
origens, teorias e 
espécies 
 

 

 

Nacionalidade: conceitos, 
espécies, tratamento 
diferenciado entre 
brasileiro nato ou 
naturalizado e hipóteses 
de perda do direito de 
nacionalidade  
(PARTE 2) 

 

 

 

Analisar e conceituar 
os direitos políticos, 
suas origens, teorias e 

 

Direitos políticos: 
conceito, direito de voto e 
plebiscito e referendo 
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30/03 

(2h aula) 

 

espécies 
 

 

 

06/04 

 

FERIADO 

 

 

FERIADO 

 

 

13/04 

(2h aula) 

 

 

Analisar a organização 
politico-administrativa 
referidos na 
Constituição, suas 
origens, teorias e 
espécies 

 

 

Organização político-
administrativa: regras de 
organização e repartição 
de competências 
administrativas da União, 
Estados, Distrito Federal 
e Municípios. 

 

 

20/04 

(2h aula) 

 

 

 
 
Analisar a organização 
politico-administrativa 
referidos na 
Constituição, suas 
origens, teorias e 
espécies 

 

 

 

Organização político-
administrativa: regras de 
organização e repartição 
de competências 
administrativas da União, 
Estados, Distrito Federal 
e Municípios. 
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(PARTE 2) 

 

CARGA HORÁRIA DO PLANO: 18 H 

Metodologia 

 A disciplina será regida pela dialogicidade e prática com recurso áudio visual. 

 Proposta e correção de exercícios de classe e /ou para casa. 

 Usará a plataforma virtual como ambiente para construção da inteligência coletiva, onde os alunos, professores de estúdio e professores presenciais 
trocarão opiniões e solucionarão dúvidas a respeito da disciplina, enaltecendo assim o conhecimento coletivo. 

 

Material de Apoio 

 Lousa interativa touch screen; 

 Livros; 

 Slides; 

 Vídeos; 

 Chroma key; 

 Alpha. 
 

Estratégia de Avaliação  

Conforme PORTARIA SEDUC-SUEB Nº 01 DE 28 DE JANEIRO DE 2019 

 

Referências  
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AS DICAS DE LEITURA E CONSULTAS SÃO ORIUNDAS DAS OBRAS DESTACADAS: 

 Direito Constitucional Esquematizado - 26ª edição 2022 - por Pedro Lenza 18 fev 2022 

 Direito Constitucional Descomplicado - Edição Português - por Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino 25 mar 2022 

COMPLEMENTAR 

GOULART, H. Direito Constitucional do Zero. Podcast. Disponível em: https://open.spotify.com/show/4bYz0sr7hwmc9S4FGKXceP. Acesso em: 14 dez. 2021. 

 

 

 

 

 


