
 PLANO DE AULA 

Curso:  Serviços Jurídicos Turno: Tarde Ano letivo: 2022 

Disciplina: Introdução ao Direito Civil 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 01) 

 

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 

 

(EM13CHS103
) 

Elaborar 
hipóteses, 
selecionar 
evidências e 
compor 
argumentos 
relativos a 
processos 
políticos, 
econômicos, 
sociais, 
ambientais, 
culturais e 
epistemológico
s, com base na 
sistematização 
de dados e 
informações de 
diversas 
naturezas 
(expressões 
artísticas, 
textos 
filosóficos e 
sociológicos, 
documentos 
históricos e 
geográficos, 
gráficos, 
mapas, 

(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. 

 
(EMIFCG09) 

  

Participar ativamente da 

proposição, 

implementação e 

avaliação de solução para 

problemas socioculturais 

e/ou ambientais em nível 

local, regional, nacional 

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. 

 

05/10 

(2h aula) 

 

 Analisar os 
principais 
momentos da 
evolução 
civilista 
brasileira e 
compreender 
o seu suas 
especificidade
s ao longo da 
história; 

 Assimilar as 
principais 
categorias 
jurídicas da 
Parte Geral do 
Direito Civil. 

 (LINDB) - Lei de 
introdução às 
normas do Direito 
brasileiro: lei, 
conceito, 
características 

 

12/10 

FERIADO 

  

 

19/10 

FERIADO 

  

 

26/10 

(2h aula) 

 

 Verificar a 
importância da 
LINB, assim 
como analisar 
os principais 

 

 Lei de introdução 
às normas do 
Direito brasileiro: 
lei, conceito, 
características; 
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e resolver 
problemas e criar 
soluções (inclusive 
tecnológicas) com 
base nos 
conhecimentos das 
diferentes áreas. 
(Competência 02) 

tabelas, 
tradições. 

 

(EM13CHS101
)  

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. 

e/ou global, 

corresponsabilizando-se 

pela realização de ações 

e projetos voltados ao 

bem comum. 

 

momentos da 
evolução 
civilista 
brasileira e 
compreender 
o seu perfil 
principiológico. 
 

 Assimilar as 
principais 
categorias 
jurídicas da 
Parte Geral do 
Direito Civil. 

 vigência, conflitos 
de lei no tempo, 
eficácia da lei no 
tempo 

 

02/11 

FERIADO 

  

 

09/11 

(2h aula) 

 

 

 Analisar a 
evolução 
civilista 
brasileira e 
compreender 
o seu perfil 
principiológico. 

 

 Relacionar as 
principais 
categorias 
jurídicas da 
Parte Geral do 
Direito Civil. 

 

 Lei de introdução 
às normas do 
Direito brasileiro: 
lei, conceito, 
características; 

 vigência, conflitos 
de lei no tempo, 
eficácia da lei no 
tempo 
(retomada) 
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16/11 

(2h aula) 

 

 

 Analisar os 
principais 
momentos da 
evolução 
civilista 
brasileira e 
compreender 
o seu perfil 
principiológico. 

 

 Aplicar as 
principais 
conceitos das 
categorias 
jurídicas da 
Parte Geral do 
Direito Civil. 

 

 Leis; vigência, 
conflitos de lei no 
tempo, eficácia 
da lei no tempo, 
integração 

 

 

 

23/11 

(2h aula) 

 

 
 

 Compreender
as principais 
categorias 
jurídicas da 
Parte Geral do 
Direito Civil. 

 

 Leis; vigência, 
conflitos de lei no 
tempo, eficácia 
da lei no tempo, 
integração 

 

30/11 

(2h aula) 

 

 Entender os 
principais 
momentos da 
evolução 
civilista 

 Eficácia da lei no 
tempo, 
integração e 
interpretação das 
normas jurídicas; 
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 brasileira e 
compreender 
o seu perfil 
principiológico. 

 

 Refletir sobre 
as principais 
categorias 
jurídicas em 
especial sobre 
a eficácia 
dessas leis. 

 

 

07/12 

(2h aula) 

 

 
 

 Assimilar as 
principais 
categorias 
jurídicas da 
Parte Geral do 
Direito Civil. 

 

 Personalidade e 
capacidade: 
conceito de 
pessoa natural e 
jurídica, início da 
personalidade 
natural, 
incapacidade 

 

14/12 

(2h aula) 

 

 Enumerar 
momentos da 
evolução 
civilista 
brasileira  

 

 Aplicar os 
principais 
conceitos das 
categorias 
jurídicas da 
Parte Geral do 
Direito Civil. 

 Personalidade e 
capacidade: 
conceito de 
pessoa natural e 
jurídica, início da 
personalidade 
natural, 
incapacidade, 
direitos de 
personalidade, 
extinção da 
personalidade 
jurídica, conceito, 
classificação, 
extinção e 
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responsabilidade 
da pessoa 
jurídica; 

 

 
CARGA HORÁRIA DO PLANO: 16H 

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 
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