
 

                                

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Técnico/a de Ação Educativa   
 Disciplina: Sociologia 

Módulo(s): 3 e 6 

Componente de Formação: Científica                                                                                                                                      2.º Ano de Formação 
Domínio / 
Percentagem  

Aprendizagens essenciais/conteúdos 
 

Perfil do aluno 
 

Ações estratégicas de ensino/ Banco de 
atividades 

Formas de avaliação 
(Técnicas e instrumentos) 

        Aquisição, 
compreensão e 
expressão  
(40%) 

 
 

Módulo 3 

- Identificar as transformações das famílias nas 

sociedades contemporâneas 

- Verificar a evolução dos indicadores demográficos 

da vida familiar em Portugal 

- Caraterizar as funções da escola no contexto da 

educação ao longo da vida. 

- Problematizar o papel da instituição escolar face à 

diversidade cultural e as suas novas funções na 

sociedade do conhecimento. 

- Relacionar a escolaridade e a necessidade de 

certificação com a inserção no mercado de trabalho. 

- Identificar caraterísticas das empresas, enquanto 

organizações. 

- Caraterizar as empresas e o seu papel social nas 

sociedades. 

- Comparar a cultura organizacional em diferentes 

organizações, nomeadamente, entre escolas e 

empresas. 

 

Módulo 6 

- Explicitar o conceito de direitos constitucionais. 

- Constatar a evolução dos direitos humanos, 

exemplificando com a institucionalização dos direitos 

sociais na sociedade portuguesa. 

  

 
 
 
 
 
A. Linguagens e textos 
 
B. Informação e 
comunicação  
 
C. Raciocínio e resolução 
de problemas  
 
D. Pensamento crítico e 
criativo  
 
F. Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
I. Saber científico, técnico 
e tecnológico 

 

 

 

 

- Elaboração colaborativa de esquemas, 

síntese ou mapas concetuais dos vários 

temas/ problemas do programa 

 

- Analisar e interpretar textos científicos, 

jornalísticos, documentos, gráficos, etc., 

assim como filmes e vídeos, diapositivos ou 

informação disponível na Internet. 

 

- Produção de powerpoints como 

instrumento de suporte/enriquecimento da 

exposição oral; 

 

 

 

 

  

 

 

- Trabalho de 

pares/grupo. 

 

 

 

   - Fichas de Trabalho  

 

 

 - Testes escritos 

 

 

 - Grelhas de registo da 

participação oral.   

 

 

 

 

 



 

 
- Referir objetivos e formas de intervenção do Estado 

na esfera económica e social. 

- Identificar políticas sociais. 

- Indicar objetivos das políticas de saúde e dar exemplos 

de problemas das políticas de saúde em Portugal 

- Explicitar objetivos e instrumentos das políticas de 

segurança social. 

- Referir objetivos das recentes políticas de educação 

em Portugal. 

- Enquadrar o ensino profissional no sistema 

educativo português 

- Explicitar objetivos e instrumentos da política de 

emprego. 

  

 
 
 

 
-  
 
 

 
 
- Trabalho colaborativo. 

 

- Exercícios escritos de 

avaliação. 

 

 

-Intervenções orais no 

contexto de 

brainstorming, debates e 

outras comunicações. 

 

 

Reflexão sociológica 
das realidades alvo 
de intervenção 
30% 

Nos módulo 3 e 6 

 

-  Articular os diferentes conteúdos 

- Refletir sobre a dimensão sociológica da realidade 

social, a diferentes níveis de análise. 

- Posicionamento crítico de forma fundamentada dos 

fenómenos e problemas sociais. 

- Propor intervenções sociais, de forma construtiva, 

tolerante e colaborativa, numa perspetiva de cidadania 

ativa orientada para solução de problemas. 

- Constrói textos fundamentados e coerentes 

 

 A. Linguagens e textos 

 B. Informação e 

comunicação C. 

 Raciocínio e resolução de 

problemas 

 D. Pensamento crítico e 

criativo  

 E. Relacionamento 

interpessoal  

 F. Desenvolvimento 

pessoal e autonomia  

 H. sensibilidade estética e 

artística 

 I. Saber científico, técnico 

e tecnológico 

 

 - Solicitar aos alunos a resolução de 

problemas concretos através da aplicação 

de teorias estudadas. 

 

- Problematizar numa perspetiva sociológica 

aspetos da realidade social portuguesa, 

sempre que possível de uma forma 

interdisciplinar. 

 

- Organizar debates que requeiram 

sustentação de afirmações e elaboração de 

opiniões. 

- Aceitar /ou argumentar pontos de vista 

diferentes. 

 

 

-Intervenções orais no 

contexto de 

brainstorming, debates e 

outras comunicações. 

 

 

- Grelhas de registo da 

observação direta e 

sistemática sobre o 

desenvolvimento das 

aprendizagens. 

 

 

- Trabalhos 

individuais/grupo. 

 



Pesquisa/Projetos 
de intervenção 

               30% 

Nos módulos 3 e 6 

- Pesquisa, seleciona e mobiliza informação, de modo 

critico e autónomo 

- Utilizar as novas tecnologias da informação no 

tratamento adequado da informação. 

- Apresentar uma comunicação clara, coerente e 

convincente, utilizando suportes diversificados de 

apresentação e informação.  

- Mostra iniciativa, empenho e responsabilidade nas 

tarefas. 

- Desenvolve competências de autorregulação das 

aprendizagens, estabelece objetivos, traça planos de 

trabalho e concretiza-os com responsabilidade e 

autonomia 

- Trabalha adequadamente em equipa. 

- Autoavalia o conhecimento e as atitudes face a um 

assunto. 

 

 A. Linguagens e textos 

 B. Informação e 

comunicação C. 

 Raciocínio e resolução de 

problemas 

 D. Pensamento crítico e 

criativo  

 E. Relacionamento 

interpessoal  

 F. Desenvolvimento 

pessoal e autonomia  

 H. sensibilidade estética e 

artística 

 I. Saber científico, técnico 

e tecnológico 

 

- Produção de powerpoints ou vídeos, como 

instrumento de suporte/enriquecimento da 

exposição oral.  

- Trabalhos individuais (de investigação, 

observação, exploração ou preparação de 

atividades).  

- Organização da informação pesquisada, 

selecionada , trabalhada e apresentada 

 

- Aceitar ou argumentar pontos de vista 

diferentes. 

 

 - Discutir conceitos ou factos numa 

perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

-  

 

-Intervenções orais no 

contexto de 

brainstorming, debates e 

outras comunicações. 

 

 

- Grelhas de registo da 

observação direta e 

sistemática sobre o 

desenvolvimento das 

aprendizagens. 

 

 

- Trabalhos 

individuais/grupo. 

 

 

 

 

 


