
 

 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 
(Perfil do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório) 

DOMÍNIOS/ TEMAS 
APRENDIZAGENS/COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS 

(subdomínios/subtemas) 

Ponderação 
(% ou 
pesos) 

 INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

Conhecedor, Colaborador, Comunicador 
(A, B, I). 
Informado, Crítico, Organizador, Autónomo, 
Responsável 
(B, C, D, F, I) 

Módulo 1: Descobrindo a Sociologia: 

• Sociologia e conhecimento da 
realidade social. 

• Metodologia da Investigação 
sociológica. 

- Reconhecer a complexidade da realidade social e a necessidade de uma 
abordagem interdisciplinar na sua análise. 
- Explicitar a especificidade da abordagem sociológica da realidade social (facto 
social) e a necessidade de rutura com o senso comum. 
- Reconhecer a necessidade da teoria e dos métodos na construção 
do conhecimento sociológico 

75% 

 
- Provas escritas e 
trabalhos de 
pesquisa com 
apresentação 
(Peso 1) 
 
-Estudo de casos (peso 
0,10) 
 
- Reflexão e debate 
formal sobre os 
problemas  da 
psicologia (peso 0,25) 
 
- Ficha de 
trabalho (sem 
consulta); (peso 0,25) 
 
- Apresentações 
orais; (peso 0,25) 
 
- Produção de vídeos 
(peso 0,25) 
 
-mapa de concetual 
(peso 0,25) 

Colaborador, Avaliador, Autónomo (A, E, F). 

Conhecedor, Criativo, Investigador, Crítico, 

Sistematizador, Autónomo, Comunicador 

(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) 

Módulo 2: Sociedade e indivíduo 

• Interação Social. Socialização, 
Grupo, Papel, Estatuto Social e 
Cultural.  

• Integração Social. 

-Explicar o papel dos grupos sociais de pertença e de referência no processo de 

socialização (socialização por antecipação). 

- Analisar o processo de socialização (mecanismos, agentes e objetivos). 

- Relacionar papel e estatuto social, estabelecendo a diferença entre estatuto 

atribuído e adquirido. 

- Reconhecer o ser humano como produto e como agente produtor de cultura. 

Colaborador, Comunicado, Indagador, Colaborador, 

Crítico, Autónomo  

(A, B, C, D, E, F, I, J) 

 

 

Módulo 3: Viver em sociedade 

• A família 

• A escola 

• As organizações 

- Identificar as transformações das famílias nas sociedades contemporâneas 
(novos tipos de famílias e novos papéis conjugais e parentais). 
- Caracterizar as funções da escola no contexto da educação ao 
longo da vida. 
- Identificar características das empresas, enquanto organizações. 

Informado, Conhecedor, Indagador, Crítico, 
Sistematizador, Participativo, Autónoma, 
Respeitador do outro e da diferença 
(A, B, C, D, E, F, G, I) 

  Modulo 4: A sociedade contemporânea 

• O fenómeno da globalização 

• Consumo e estilos de vida 

• Sociedade e ambiente 

- Explicitar em que consiste a globalização da economia e a globalização cultural, 
destacando o papel dos meios de comunicação na difusão cultural e 
relacionando aculturação com globalização cultural. 
- Justificar a tendência para a uniformização dos padrões de consumo a nível 
mundial. 
- Inventariar riscos e incertezas da sociedade atual. 

Responsável /autónomo (E, F) 
Respeitador da diferença /do outro 
(E, F) Participativo /colaborador (E, F) 

Atitudes e Valores 

RESPONSABILIDADE 
- Assiduidade e pontualidade. 
- Material necessário 
- Cumprimento dos prazos das tarefas 
- Realização adequada da sua autoavaliação. 

10% 

Listas de verificação 
Registo de ocorrências 
Ficha de autoavaliação 

COMPORTAMENTO 
- Cumprimento das regras estabelecidas 
- Apresentação de uma atitude correta perante os outros 
- Atenção na aula 

10% 

PARTICIPAÇÃO 
-Intervenção adequada e pertinente 
- Demonstração de interesse e participação nas atividades propostas 
- Responsabilização pela realização das tarefas. 

5% 

               Áreas de Competência:  A. Linguagens e textos; B. Informação e comunicação; C. Raciocínio e resolução de problemas; D. Pensamento crítico e pensamento criativo; E. Relacionamento interpessoal; F. Desenvolvimento pessoal e autonomia; 
                                                             G. Bem-estar, saúde e ambiente; H. Sensibilidade estética e artística; I. Saber científico, técnico e tecnológico; J. Consciência e domínio do corpo. 

 
                Programa de Mentorias: será atribuído um Diploma de Mentoria aos alunos mentores e uma bonificação de 5 pontos na(s) disciplina(s) envolvida(s).                                  
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