AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CIDADELA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Ano letivo 2019/20
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DISCIPLINAS: SOCIOLOGIA (12º ANO)
Áreas de Competências do Perfil dos
Alunos

DOMÍNIOS/TEMAS
(Áreas de Competência)

INSTRUMENTOS DE

PONDERAÇÃO

AVALIAÇÃO

Aquisição de conhecimento e compreensão em Economia e Sociologia

Linguagens e textos (A)
Informação e comunicação (B)
Raciocínio e resolução de problemas (C)
Pensamento crítico e criativo (D)

•
•
•
•
•

Compreender a perspectiva da Sociologia no contexto da análise da
realidade social.
Compreender conceitos sociológicos fundamentais.
Analisar aspectos relevantes de processos de mudança das sociedades
atuais.
Utilizar de forma correta e pertinente a terminologia sociológica.
Aplicar os modos de produção de informação sociológica a contextos
concretos da realidade social.

70%

•

Provas de avaliação.

•

Fichas de trabalho.

•

Intervenções orais.

•

Questões

Relacionamento interpessoal (E)
Desenvolvimento pessoal e autonomia (F)
Bem-estar, saúde e ambiente (G)
Sensibilidade estética e artística (H)
Saber científico, técnico e tecnológico (I)
Consciência e domínio do corpo (J)

de

aula

(orais/escritas).
•

Interpretação de textos, quadros e gráficos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolver capacidades de compreensão e de expressão oral e
escrita.
Pesquisar informação em diferentes fontes, nomeadamente com a
utilização das novas tecnologias da informação.
Analisar documentos de diversos tipos – textos de autor, notícias da
imprensa, dados estatísticos, documentos audiovisuais.
Interpretar quadros e gráficos.
Elaborar sínteses de conteúdo de documentação analisada.
Elaborar sínteses de conteúdo de documentação analisada.
Fazer comunicações orais com apoio de suportes diversificados de
apresentação de informação.
Elaborar projetos de trabalho, realizá-los e avaliá-los.

Trabalhos

de

pesquisa/investigação

20%

individuais ou em grupo.
•

Debates.

•

Observação

direta

do

interesse, do empenho, da
capacidade de intervenção
pertinente, da capacidade
de

argumentação,

autonomia

e

da
da

criatividade.
Relacionamento interpessoal/ Desenvolvimento pessoal e autonomia
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•
•
•
•
•
•
•

Respeito pelos outros.
Responsabilidade.
Autonomia.
Pensamento crítico e criativo.
Cumprimento atempado das tarefas.
Hábitos de estudo.
Assiduidade e pontualidade.

10%
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