
	

	

	
	

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino:Secundário  Disciplina:Sociologia  Ano: 12º  Curso: Científico / Humanístico 
 

Planificação Anual 

Período Sequências Conteúdos Programáticos/Aprendizagens Essenciais Tempos letivos 

 
1.º 

 
TEMA 1-O que é a Sociologia? 

 
Unidade letiva 1  

 
 

TEMA 2- Sociedade e indivíduo 
 

Unidade letiva 3 
 

Unidade letiva 4 
 

 
 
 
Sociologia e conhecimento sobre a realidade social 
 
 
 
Socialização e cultura  
 
Interação social e papéis sociais  
 

40 

 
2.º 

 
Unidade letiva 5 

 
TEMA 3-Processos de reprodução          
e mudança nas sociedades atuais 

 
Unidade letiva 6 

 
Unidade letiva 7 

 

Instituições sociais e processos sociais 
 
 
 
Globalização 
 
Família e escola 
 

35 

3.º 

Unidade letiva 8 
 

 
TEMA 1- (Unidade letiva 2) 

 

Desigualdades e identidades sociais 
 
Metodologia da investigação social 
 

24 



Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveisseguintes: 

Revela muitas dificuldades Revela dificuldades Revela alguma facilidade Revela facilidade Revela bastante facilidade 
Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 59% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 
 

(Domínios/Sequências/Temas/Módulos e  
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes )/Descritores 

Ponderação Instrumentos de Avaliação 

TEMA 1- O que é a Sociologia? 

Unidade letiva 1-Sociologia e conhecimento sobre a realidade social 
 
-Constata a complexidade da realidade social 
-Identifica o objeto de estudo da Sociologia 
-Caracteriza os factos sociais 
-Compreende a complementaridade das Ciências Sociais 
-Reconhece a importância da interdisciplinaridade para compreender e explicar 
fenómenos sociais complexos 
-Caracteriza o conhecimento científico e o do senso comum 
-Explicita as dificuldades que se colocam à produção do conhecimento científico em 
Sociologia  
-Conclui da necessidade da formulação de interrogações sobre os fenómenos sociais 
para a construção do conhecimento sociológico 
-Distingue problemas sociais de problemas sociológicos.  

10% 

 

Fichas de avaliação 

Fichas formativas 

Testes 

Trabalhos práticos 

Recolha e análise de notícias, 
artigos e programas de referência 

 

TEMA 2- Sociedade e Indivíduo 
Unidade letiva 3- Socialização e cultura 
 
-Compreende o processo de socialização 
-Explicita as características do processo de socialização 
-Reflete sobre a importância relativa dos agentes de socialização ao longo dos tempos 
-Apresenta o conceito sociológico de cultura, dando exemplos dos seus elementos 
constitutivos 
-Relaciona a diversidade cultural com os conceitos de etnocentrismo e de relativismo 
culturais 
-Reconhece o ser humano como produto e como agente produtor de cultura.  
-Questiona a formação de representações sociais, estereótipos e processos de 
estigmatização 

 
 

 
 
 
 

15% 
 
 
 
 
 
 

 

 



Unidade letiva 4- Interação social e papéis sociais 
-Distinguesituações formais e não formais de interação social 
-Explica o papel dos grupos sociais de pertença e de referência no processo de 
socialização  
-Relaciona papel e estatuto social, estabelecendo a diferença entre estatuto 
atribuído e adquirido 
-Analisa o processo de interação social como um jogo entre papéis, estatutos e 
expetativas sociais 
-Relaciona valores, normas e comportamentos 

 
 
 
 
 

10% 
 
 
 

 
Unidade letiva 5-	Instituições sociais e processos sociais 
-Articula o processo de socialização com a ordem social e o controlo social  
-Relaciona o papel das instituições com os processos de reprodução e/ou de mudança 
social 
 

 
10% 

 

 

TEMA 3-  PROCESSOS DE REPRODUÇÃO E MUDANÇA NAS SOCIEDADES ATUAIS  
 
Unidade letiva 6-	Globalização		
-Explicita em que consiste a globalização da economia e a globalização cultural, 
destacando o papel dos meios de comunicação na difusão cultural  
-Relaciona aculturação com globalização cultural  
-Articula os novos estilos de vida com a globalização  
-Justifica a tendência para a uniformização dos padrões de consumo a nível mundial 
-Problematiza sociedade do risco e incertezas 
-Distingue riscos ambientais naturais de riscos ambientais manufaturados 
-Reflete sobre as principais ameaças ambientais 
-Relaciona as transformações do trabalho e do emprego com as alterações do atual 
mundo global  
 

15% 
 

 

Unidade letiva 7- Família e Escola  
-Compreende as transformações das famílias nas sociedades contemporâneas (novos 
tipos de famílias e novos papéis parentais) 
-Analisa a evolução do papel da família nas sociedades atuais  
-Problematiza o papel da instituição escolar face à diversidade cultural e as suas novas 
funções na sociedade do conhecimento 
 

10% 

 

Unidade letiva 8- Desigualdades e identidades sociais  
-Constata as várias desigualdades nas sociedades atuais 
-Explicita o papel da socialização nos processos de inclusão e de exclusão social  

15% 
 

 



-Problematiza a mobilidade social em diferentes sociedades  
-Identifica diferentes formas de mobilidade social  
-Contextualiza o papel da ação coletiva e dos movimentos sociais relacionando-o com 
a problemática da justiça social 
-Relaciona globalização e fenómenos migratórios, destacando o problema da inclusão 
e da exclusão de populações vulneráveis  
-Refere problemas de integração dos migrantes 
-Distingue  sexo de género, relacionando a socialização de género com formas de 
discriminação e de desigualdade de género  
-Relaciona  pobreza e exclusão social, identificando categoriais sociais em situação 
de risco e vulnerabilidade 
-Distingue pobreza absoluta de pobreza relativa 

TEMA 1- O que é a Sociologia? 
Unidade letiva 2- Metodologia da investigação sociológica  
 
-Identifica as principais estratégias de investigação em Ciências Sociais 
-Justifica a adequação de cada uma das estratégias ao tipo de investigação a efetuar  
-Compreende a sequência das etapas mais importantes da pesquisa sociológica  
-Conhece a especificidade das várias técnicas de recolha de dados na pesquisa 
sociológica  
-Faz corresponder as técnicas mais utilizadas em Sociologia às estratégias seguidas 
nos processos de investigação  
-Reconhecea importância do recurso a fontes fidedignas de recolha de dados 

5% 

 

 
 

 
Trabalho Prático Final 
-Elabora um pequeno trabalho escrito sobre um tema/problema à sua escolha, 
utilizando obrigatoriamente no seu desenvolvimento os conceitos sociológicos 
adquiridos que considerar mais adequados (o número mínimo de conceitos será 
acordado em Assembleia de Turma) 
-Apresenta o trabalho elaborado à turma 
 

 
10% 

 
 
 
 

 

Grelha de registo da avaliação da 
correta utilização dos conceitos 

Grelha de registo da avaliação do 
domínio e defesa dos conteúdos 
apresentados à turma 

 
Notas: 
- a avaliação é sempre formativa, mesmo a que resulta de uma classificação no final dos 1.º e 2.º períodos, com exceção da avaliação do final do 3.º 
período, que é sumativa e que resulta do juízo globalizante do ano; 
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos domínios/sequências/temas/módulos e conhecimentos, capacidades 
e atitudes que estão a ser avaliados; 
- a dificuldade registada num determinado período do ano não deve ser considerada na avaliação do 3.º período, quando se deteta que o aluno já 
superou o problema. 



 

 

Níveis de Desempenho 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 
Obrigatória (linguagens e textos; informação e comunicação; raciocínio e resolução de problemas; pensamento crítico e pensamento 
criativo; relacionamento interpessoal; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade estética e 
artística; saber científico, técnico e tecnológico; consciência e domínio do corpo), os descritores de desempenho são os seguintes: 

(Muito Bom) 
Nível 5 

18 a 20 valores 
 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a 
plenitude das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Bom) 
Nível 4 

14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a maior 
parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Suficiente) 
Nível 3 

10 a 13 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter pequenas dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de 
forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 
0 a 9 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e 
atitudes.  

 


