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Sociologia

DEPARTAMENTO

DISCIPLINA

lnstrumentos

Testes Sumativos ou
outro instrumento que

os substitua

Trabathos individuais
ou de grupo

Fichas de trabatho

Participação orat

Trabalho em contexto
DAC

AutoavaIiacão

Perfil do Aluno

Conhecedor/Sabedor/
Cutto/lnformado

(4, B, C,D,F,G, t, )

I ndagador/ lnvestigador
(c, D, F, H, l)

Sistematizador/ Organizador
(4, B, C, l)

Comunicador
(4, B, D, H)

Descritores Operativos

- Mobiliza o conhecimento sociológico para a compreensão dos fenómenos
complexos das sociedades contemporâneas, em especiat, da portuguesa;
- Revela raciocínio crítico e capacidade de reflexão sobre as sociedades
contemporâneas, contribuindo para a educação para a cidadania, para a
mudança e para o desenvolvimento;
- Desenvolver o espírito crítico e de abertura a diferentes perspetivas de
análise da reatidade social;
- Etabora, realiza, apresenta e avalia projetos de trabatho.

- Recolhe ìnformação utilizando diferentes meios de investigaçáo e
recorrendo a fontes físicas ([ivros, jornais, etc.) e/ou digitais (lnternef);
' seleciona informação, elaborando sínteses de conteúdo da documentacão
analisada;
- Etabora, realiza, apresenta e avatia projetos de trabal.ho.

- Apresenta comunicações orais e escritas recorrendo a suportes
diversificados de apresentação da informação;
- Relaciona os conhecimentos adquiridos de forma estruturada e coerente;- Participa voluntariamente ou quando solicitado, expondo ideias e/ou
opiniões, de forma positiva e com sentido critico.
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Dominio

| - Aquisição, compreensão e
aplicação de conceitos

ll - Pesqu'isa, seleção,
organização e interpretaçáo da
informação

lll - Comunicação escrita e oral
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