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TEMA DA AULA 
REDEMOCRATIZAÇÃO: CONSTITUIÇÃO DE SANTA CATARINA, 1989 

 

 

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Leis; Democracia; Direitos e Deveres; Organização Político-Administrativa do 

Estado 

TEMPO DA ATIVIDADE: Três aulas de 45 minutos cada  

DISCIPLINA: Sociologia ou História  

ENSINO MÉDIO: 1º, 2º e 3º anos  

INSTITUIÇÃO ESCOLAR: 

PROFESSOR(A): 

 

JUSTIFICATIVA 

Com o fim ditadura, retomaram-se no Brasil as liberdades democráticas, a 

reorganização da sociedade civil, a realização de eleições livres em todos os 

níveis de governo e elaboração de uma nova Constituição brasileira e dos 

Estados que expressasse o novo momento político e jurídico em curso. 

 
OBJETIVO GERAL 

Destacar a importância das Constituições e mostrar como foi o processo de 

formação e discussão da Constituição de Santa Catarina, entre os anos de 

1988 e 1989. 

 
Objetivos Específicos 

Elencar razões que levam um país a elaborar uma nova Constituição. Ressaltar 

a importância política e jurídica das leis estaduais. 

Mostrar como ocorreu a construção da Constituição de 1989, como obra 

coletiva (dos Deputados e da população). 

Utilizar os textos sobre o renascimento da democracia no país e do processo 

da Constituinte de Santa Catarina de 1989 para refletir sobre a influência do 

Estado e de outras instituições na vida das pessoas, bem como sobre a 

importância das leis que regem uma sociedade e da participação política (dos 

indivíduos ou grupos) para os rumos do Brasil. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

1ª Aula: 

Apresentação inicial expositiva sobre o período da Redemocratização no Brasil. 

Pedir para que os alunos leiam o texto “A democracia renasce no Brasil”. 

Abrir espaço para que eles comentem sobre o que não sabiam do assunto e o 

que chamou a atenção deles. 

 
2ª Aula: 

Apresentação inicial expositiva sobre a importância das Constituições para as 

sociedades, enfatizando que as leis debatidas e aprovadas em 1989 ainda 

determinam o que as pessoas ou grupos podem ou não fazer, além de definir o 

que os municípios podem ou não fazer, etc. 

Pedir para que os alunos leiam o texto “Constituinte de Santa Catarina”. 

Abrir espaço para debate, destacando a Carta Constitucional como obra 

coletiva (dos Deputados e da população), resultado da participação dos 

representantes e da população. 

 
3ª Aula: 

Considerando os textos lidos e o que foi discutido em sala de aula, os alunos 

deverão escrever uma redação sobre a importância de uma Constituição, de 

até 30 linhas. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS: 

Quadro, giz, acesso à internet e à Constituição do Estado de Santa Catarina. 

*Caso a Escola não possua o acesso, o(a) docente poderá pegar na Biblioteca 

da unidade escolar um exemplar da Constituição e imprimir antes uma cópia 

(ou mais) dos textos referenciados, levar para sala e pedir que cada estudante 

leia um trecho, até concluir o conteúdo. 

 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação será feita durante as aulas, observando a participação, o interesse 

do aluno, a realização das atividades propostas e a produção textual individual. 



PLANO DE AULA DO REPOSITÓRIO MEMÓRIA POLÍTICA DE SANTA CATARINA 

 

 

SUGESTÕES: 

Acessar a Constituição de Santa Catarina de 1989 para que conheçam o 

conteúdo, especialmente o Título I (Dos Princípios Fundamentais) e o Título II 

(Dos Direitos e Garantias Fundamentais). 

O(A) docente poderá eleger com os(as) estudantes a melhor redação e mandar 

para o e-mail memoriapoliticasc@alesc.sc.gov.br - para ser publicada no site 

Memória Política de Santa Catarina. Contendo o título da redação, nome da(o) 

estudante, série, escola e nome do(a) professor(a). 
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