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Módulo 6 – Vertentes de Política Social 

Conteúdos: 

• Os direitos humanos  
- Direitos humanos: civis, políticos, sociais, económicos e culturais  
- A institucionalização dos direitos – direitos constitucionais  
- Os direitos sociais em Portugal  
• A intervenção do Estado nas esferas económica e social  
- Objetivos  
- Instrumentos: políticas sociais e económicas  
• Dimensões da política social na sociedade portuguesa contemporânea - 
objetivos da política social – assegurar o bem-estar, prevenir e resolver 
problemas sociais  
- Políticas de segurança social:  
. objetivos  
. instrumentos: prestações sociais (subsídios, abonos, pensões, etc.)  
- Políticas de saúde  
. objetivos  
. problemas: sistema de saúde público e sector privado  
- Políticas de educação  
. objetivos  
. o ensino profissional no contexto do sistema educativo  
- Políticas de emprego  
. objetivos  
. instrumentos: regulação do mercado de trabalho (por exemplo, incentivos à 
contratação), criação de emprego e valorização dos recursos humanos 
(formação profissional e inserção qualificada no mercado de trabalho) 
• Outras instituições com projetos de intervenção social  
- Exemplos: institutos privados de solidariedade social (IPSS), organizações não 
governamentais (ONG), Associações de Desenvolvimento Local (ADL), etc. 

Data de início 

21/09/2022 

Data de conclusão 

15/12/2022 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

35 

Módulo 7 – Trabalho de Pesquisa 

Conteúdos: 

- O trabalho de pesquisa, qualquer que seja o tema escolhido ou o modo de 
recolha de informação utilizado, visa a:  
- Aplicação de um ou dois modos de recolha de informação utilizados pela 
Sociologia;  
- seleção e tratamento da informação recolhida; 
 - apresentação e sistematização das conclusões;  
- Organização do debate. 

Data de início 

4/01/2022 

Data de conclusão 

11/05/2023 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

48 



 
                                                Disciplina: Sociologia 

Critérios de 
Avaliação 

 

Avançado Intermédio Elementar Inicial 

 
 
 
 

ANALISAR E 
COMPREENDER OS 
FENÓMENOS SOCIAIS 
DAS SOCIEDADES 
PORTUGUESA E 
CONTEMPORÂNEA: 

- Temporalidade 
- Espacialidade 
- Contextualização 
 
 

• Classifica no tempo e no espaço, 
acontecimentos e processos, 
relacionando-os com os contextos em 
que ocorrem 

 

• Desenvolve um espírito critico e de 
abertura a diferentes perspetivas 
sociológicas da análise da realidade 
social. 

 

• Desenvolve espírito critico de forma 
fundamentada dos fenómenos sociais 

 

• Demonstra um conhecimento e 
compreensão detalhados dos direitos 
humanos  

 

• Demonstra um conhecimento 
detalhado sobre a intervenção do 
estado nas suas políticas económicas 
e sociais  

 

• Compreende o funcionamento da 
política social na sociedade 
portuguesa contemporânea 

 

• Desenvolve raciocínio crítico e 

capacidade de reflexão sobre as 

sociedades contemporâneas, 

contribuindo ativamente para a 

• Analisa no tempo e no espaço, 
acontecimentos e processos, 
relacionando-os com os 
contextos em que ocorrem 

 

• Desenvolve um espírito critico 
numa perspetiva sociológica da 
realidade social. 

 

• Desenvolve espírito critico dos 
fenómenos sociais 

 

• Relaciona um conhecimento e 
compreende dos direitos 
humanos. 

 

• Relaciona um conhecimento 
sobre a intervenção do estado 
nas suas políticas económicas e 
sociais  

 

• Compreende o funcionamento 
de algumas das políticas sociais 
na sociedade portuguesa 
contemporânea 

 

• Desenvolve com frequência 
raciocínio crítico e capacidade 
de reflexão sobre as sociedades 
contemporâneas, contribuindo 
para a educação, para a 

• Compreende os acontecimentos 
e processos no tempo no espaço 
identificando-os com os 
contextos em que ocorrem 

 

• Tenta desenvolver um espírito 
critico e de abertura a diferentes 
perspetivas de análise da 
realidade social. 
 

• Tenta desenvolver um espírito 
critico dos fenómenos sociais 
 

• Descreve um conhecimento e 
compreensão dos direitos 
humanos. 

 

• Descreve um conhecimento a 
intervenção do estado e as suas 
políticas económicas e sociais  

 

• Tenta compreender o 
funcionamento das políticas 
sociais na sociedade portuguesa 
e contemporânea 

 

• Desenvolve raciocínio crítico e 
capacidade de reflexão sobre as 
sociedades contemporâneas, 
contribuindo quando solicitado 
para a educação, para a 

• Tem dificuldade em identificar 
acontecimentos e processos no 
tempo e no espaço, enumerando-
os nos contextos em que ocorrem 

 

• Tem dificuldade em desenvolver 
um espírito critico e de abertura a 
diferentes perspetivas de análise 
da realidade social. 
 

• Tem dificuldade em desenvolver 
um espírito critico dos fenómenos 
sociais 
 

• Tem dificuldade em demonstrar 
um conhecimento e compreensão 
dos direitos humanos. 

 

• Tem dificuldade em demonstra um 
conhecimento sobre a intervenção 
do estado nas suas políticas 
económicas e sociais  

 

• Tem dificuldade em compreende o 
funcionamento das políticas sociais 

 

• Tem dificuldade em desenvolver 

raciocínio crítico e capacidade de 

reflexão sobre as sociedades 

contemporâneas, não participa 

para a educação, para a cidadania, 



educação, para a cidadania, para a 

mudança e para o desenvolvimento; 

cidadania, para a mudança e 
para o desenvolvimento 

cidadania, para a mudança e 
para o desenvolvimento; 

para a mudança e para o 

desenvolvimento; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

• Determina, de forma autónoma, mas 
planificada, fontes de natureza 
diversa, comparando informação 
implícita e explícita relevante para 
assuntos em estudo, manifestando 
sentido crítico na seleção adequada 
de contributos 
 

• Pesquisa informação apropriada, 
relevante e variada para os 
assuntos em estudo, de forma 
autónoma, mas planificada, em 
diversas fontes, nomeadamente 
com a utilização das novas 
tecnologias da informação, 
manifestando sentido crítico na 
seleção adequada de contributos, 
de modo a possibilitar uma 
intervenção social responsável, 
numa perspetiva de cidadania 
ativa 

 

• Interpreta completamente um 
conjunto de diferentes perspetivas e 
as suas consequências 

 

• Usa um método de pesquisa para 
recolher e registar informação, 
apropriada, relevante e variada 

 

• Desenvolve a sensibilidade de 
observação do social, selecionando 
técnicas de pesquisa sociológica mais 
adequadas à situação em causa   

 

• Analisa, de forma 
autónoma, mas planificada, fontes 
de natureza diversa, classificando 
informação, implícita e explícita 
relevante para assuntos em 
estudo, manifestando sentido 
crítico na seleção adequada de 
contributos 
 

• Apura informação 
apropriada para os assuntos 
em estudo, de forma 
autónoma, mas planificada, 
em diversas fontes, 
nomeadamente com a 
utilização das novas 
tecnologias da informação, 
manifestando sentido 
crítico, tem dificuldade em 
possibilitar uma intervenção 
social  
 

• Analisa diferentes perspetivas e 
as suas consequências. 
 

• Analisa o método de pesquisa 
para recolha e registo da 
informação. 

 

•  Analisa a técnica de pesquisa 
sociológica mais adequada  
à situação em causa 

 

• Descodifica fontes de natureza 
diversa, distinguindo informação, 
implícita e explícita relevante 
para assuntos em estudo, 
manifestando sentido crítico na 
seleção adequada de contributos 

 

• Procura informação para os 
assuntos em estudo, de 
forma autónoma, em 
diversas fontes, 
nomeadamente com a 
utilização das novas 
tecnologias da informação 

 

• Distingue perspetivas e as suas 
consequências 
 

• Distingue o método de pesquisa 
para recolha e registo da 
informação 

 

• Identifica a técnica de pesquisa 
sociológica mais adequada à 
situação em causa 

 

• Identifica de forma adequada a 
terminologia específica da 
disciplina 

• Cita, fontes de natureza diversa e 
textos  

 

• Tem dificuldade em pesquisar 
a informação relevante para os 
assuntos em estudo, de forma 
autónoma, em diversas fontes, 
nomeadamente com a 
utilização das novas 
tecnologias da informação 

 

• Tem dificuldade em usar o método 
de pesquisa mais adequado para 
recolher e registo da informação, 
apropriada, relevante e variada 
 

• Tem dificuldade em Identificar a 
técnica de pesquisa sociológica 
mais adequada à situação em 
causa  

 

• Nomeia conceitos operatórios e 
metodológicos da disciplina  

 
 

 
 



• Categoriza forma adequada a 
terminologia específica da disciplina 

• Analisa de forma 
adequada a terminologia 
específica da disciplina 

 
 
 
 
 
CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

• Estrutura informação e ideias de um 
modo eficaz e preciso, usando um 
estilo completamente adequado à 
audiência e objetivo 
 

• Representa e analisa com exatidão a 
informação (gráfica e estatística), 
mobilizando-a na elaboração de 
respostas para a situação em causa. 
 

• Demonstra capacidade de reflexão, 
autonomia, sensibilidade e juízo 
crítico para estimular a produção e 
fruição de bens culturais 

 

• Associa as informações e ideias 
de um modo eficaz e preciso, 
usando um estilo 
completamente adequado à 
audiência e objetivo 
 

• Desenvolve a capacidade de 
reflexão e de analisar a 
informação (gráfica e 
estatística), mobilizando-a na 
elaboração de respostas para a 
situação em causa 

 

• Desenvolve capacidade de 
reflexão, autonomia, 
sensibilidade e juízo crítico para 
estimular a produção e fruição 
de bens culturais 

• Resume a informação e ideias de 
um modo eficaz, usando um 
estilo adequado à audiência e 
objetivo 
 

• Experimenta capacidades de 
reflexão e de analisar a 
informação (gráfica e estatística), 
a ser utilizada na elaboração de 
respostas para a situação em 
causa 

 

• Reconhece a capacidade de 
reflexão, autonomia, 
sensibilidade e juízo crítico para 
estimular a produção e fruição de 
bens culturais  

 

• Relata informações e ideias de um 
modo eficaz 
 

• tem dificuldade em refletir e 
analisar a informação (gráfica e 
estatística), a ser utilizados 

 

• Repete juízo crítico sobre a 
produção de bens culturais 
 

 
 
 
 
 
COMUNICAR E 
PARTICIPAR EM 
SOCIOLOGIA 

 

• Sintetiza informação sociológica para 
apresentar argumentos válidos e 
bem fundamentados 

 

• Defende opiniões e resultados de 
pesquisa (oralmente e por escrito), 
assumindo a sua opinião 

 

• Associa informação sociológica 
para apresentar argumentos 
válidos fundamentados 

 

• Assume opiniões e resultados 
de pesquisa (oralmente e por 
escrito), assumindo a sua 
opinião 

 

 

• Identifica a informação 
sociológica para apresentar 
argumentos válidos 

 

• Distingue opiniões e resultados 
de pesquisa (oralmente e por 
escrito) 
 

 

•  Tem dificuldade em identificar a 
informação sociológica  

 

• Tem dificuldades em comunicar e 
dar a opinião dos resultados de 
pesquisa (oralmente e por escrito) 
 

          SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO: A classificação final, em cada período, resulta da média das classificações de todas avaliações sumativas realizadas. 

 


