CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Departamento

CSE

CURSO

Saber e saber-agir

Domínios

Componentes

Sociologia

Especificidades da disciplina

1. Compreender e aplicar os conceitos
sociológicos fundamentais.
2. Utilizar a terminologia sociológica de
forma correta e pertinente.
3. Analisar criticamente temas / textos
relevantes da sociedade atual e da
especificidade da disciplina.
4. Aplicar os modos de produção da
informação sociológica a contextos
concretos da sociedade atual.
5. Desenvolver / aperfeiçoar hábitos e
métodos de estudo.
6. Manifestar clareza de expressão /
articulação lógica de ideias.
7. Pesquisar, selecionar, interpretar e
sintetizar informação em diferentes
suportes.
8. Fundamentar opiniões e colaborar na
resolução de problemas.
9. Desenvolver o espírito criativo e de
abertura à mudança.
10. Manifestar
capacidade de trabalho
individual e em grupo.

1.
2.
3.

Oral

4.
5.

Saber ser /
Educação para a
Cidadania

6.

Prática
Experim.

Relacional

Total

410

Científico-Humanísticos

DISCIPLINA

Escrita

Grupo de Recrutamento

Compreender e aplicar os conceitos
sociológicos fundamentais.
Utilizar a terminologia sociológica de
forma correta e pertinente.
Analisar criticamente temas / textos
relevantes da sociedade atual e da
especificidade da disciplina.
Manifestar clareza de expressão
/
articulação lógica de ideias.
Fundamentar opiniões e colaborar na
resolução de problemas.
Desenvolver o espírito criativo e de
abertura à mudança.

12º ANO

Produções a
avaliar
Instrumentos de
registo
Produções escritas
elaboradas em sala de
aula, individuais, a pares
ou pequenos grupos, com
apresentação e discussão
oral e / ou com recolha
para avaliação sumativa.
Fichas de avaliação
sumativa.
Produções escritas
elaboradas em trabalho
complementar ao de
sala de aula individuais,
a pares ou pequenos
grupos, com
apresentação e discussão
oral e / ou com recolha
para avaliação sumativa
(biobibliografias dos
autores de referência do
programa, fichas de
trabalho, trabalhos de
pesquisa individuais ou
em pequeno grupo…).

Distribuição
do peso por
produções a
avaliar /
especificidad
es

1º e 2º P
(10º / 11.º)
85%

3.º P
(10.º/11.º)
65%

1º

2º

3º

No segundo
período far-se-á
primeiro a
avaliação do
desempenho do
aluno ao longo
do período e
depois uma
ponderação
entre os dois
períodos, com
um peso relativo
de 40% para o
primeiro período
e 60% para o
segundo
período.

25% (3º P)

Trabalho de projeto –
portfólio completo;
produto final.
Intervenções orais
espontâneas, solicitadas
e orientadas, em função
do trabalho em curso na
aula (método expositivo interrogativo; análise
metódica de texto,
apresentações orais
estruturadas…). Debates
formais estruturados.

Distribuição
do peso por
períodos

1º e 2º P
15%

3º P - 10%

Grelhas de registo de
observação de aula,
específicas ou gerais,
de acordo com o
trabalho em curso.
Trabalhos de pesquisa
– apresentação oral.

Assiduidade / pontualidade.
Empenho nas atividades.
Cumprimento de tarefas / prazos.
Organização do trabalho.
Respeito pelas regras estabelecidas.
Responsabilidade.
Respeito pelo outro / pelos direitos Humanos.
Espírito de cooperação. (*)

No terceiro
período far-se-á
primeiro uma
avaliação do
desempenho ao
longo do terceiro
período e depois
uma ponderação
entre a nota
obtida e a
classificação
atribuída no
segundo
período, com um
peso relativo de
60% para esta
última
classificação e
40% para a nota
obtida no
terceiro período.

100%

NOTA: (*) Componentes avaliadas através de produções e instrumentos de registo da componente oral e escrita no âmbito das competências específicas da
disciplina de Sociologia (a vermelho o que diz respeito mais diretamente à componente relacional).
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