
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ENSINO SECUNDÁRIO – 12º Ano Sociologia 

Situações 
de 

Avaliação 

Ponderações 
Critérios Gerais 

de Escola 

Competências Gerais 
/ Domínios 

Competências Específicas 
Operacionalização das Competências 

 (ser capaz de) 
Metodologias de Trabalho 

Instrumentos de 
Avaliação 

Trabalho na 
Aula 

30% 

Analítico/concetuais 
 (Saber) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologias 
 (Saber Fazer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atitudinais 
 (Saber Ser) 

Contextualizar a Sociologia no 
conjunto das ciências sociais 

Utilizar de forma correta os conceitos e a 
terminologia sociológica                                                                                                                                                                             

Exposição/explicação dos 
conteúdos programáticos 
Diálogo professor/aluno e 
aluno/aluno 

Participação oral: 
 
Análise de documentos    
 
 
Reflexões sobre temas 
e/ou conceitos 
 
 
 
 
 
Participação escrita: 
 
Testes sumativos 
 
Fichas de trabalho 
 

Contribuir para a compreensão 
de conceitos básicos da 
análise sociológica 

Mobilizar os conceitos sociológicos para analisar a 
sociedade portuguesa 

Leitura e análise de textos 

Articular conhecimentos para 
analisar a realidade social 

Recolher, selecionar e interpretar documentos de 
diversos tipos 
 
Apresentar pequenas comunicações recorrendo a 
vários suportes de apresentação de informação 

Debates 
 
Visionamento de 
filmes/documentários  

Identificar transformações das 
sociedades contemporâneas, 
nomeadamente, da sociedade 
portuguesa 

Utilizar corretamente a língua portuguesa na 
expressão oral e escrita 

Trabalho individual 
Trabalho de grupo 

Dominar a metodologia de 
investigação em ciências 
sociais 
 
 
Cumprir as normas e as regras 
estabelecidas 
 
 
Respeitar o outro 

Demonstrar espírito criativo e de abertura à 
mudança 
 
Apresentar atitudes de compreensão e de respeito 
pelas diferenças étnicas, culturais e religiosas, em 
especial, no contexto da sociedade portuguesa 
 
Revelar empenhamento na defesa dos direitos 
humanos 
 
Desenvolver atitudes de responsabilização e 
intervenção pessoal e social numa perspetiva de 
cidadania 

PowerPoint 
 
 
Quadros/esquemas de 
sistematização dos 
conhecimentos 

Provas 
Sumativas 

70% Classificação das Provas: As provas são classificadas de 0 a 200 pontos 

Tipo de Provas: Provas escritas constituída por itens 
de seleção (escolha múltipla, 
associação/correspondência ou ordenação) e por itens 
de construção (resposta curta e restrita). 

Os critérios de avaliação apresentados foram elaborados de acordo com as respetivas Orientações Curriculares (OC) e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA)  
Áreas de competência do Perfil dos Alunos: A. Linguagem 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 e estética artística; I. Saber científico, técnico e tecnológico; J. Consciência e domínio do corpo; 

 


