AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MÉRTOLA
ANO LETIVO 2018/2019
12º Ano – Turma B (Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades)
DISCIPLINA DE SOCIOLOGIA

PROFESSOR

CURRÍCULO DA DISCIPLINA
Período
Temas

Tema I - O que é a
Sociologia?
1º e 2º
Períodos

Tema II – Sociedade e
indivíduo
Tema III - Processos de
reprodução e mudança
nas sociedades atuais

3º Período

Módulo de aplicação
Trabalho prático

Rui Nunes Kemp Silva

Subtemas

Aulas
previstas

1. Sociologia e conhecimento sobre a realidade
social
2. Metodologia da investigação sociológica

25 (1ºP)
+
26 aulas
(2ºP)
de 90'

3. Socialização e cultura
4. Interação e papéis sociais
5. Instituições e processos sociais
6. Globalização
7. Família e escola
8. Desigualdades e identidades sociais
Este módulo é trabalhado ao longo de todo o
ano letivo na produção do portefólio digital (ou
portefólio em suporte convencional de papel).

ou 50 e 52
aulas em
tempos de
45’.
(102 lições
de 45m.)

12 aulas
de 90' (ou 24
de 45´)
Total:
126 aulas de
45m.

MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A DISCIPLINA
- Fichas de Trabalho/guiões de observação de documentários e filmes distribuídos pelo docente.
- Fichas Informativas das matérias criadas pelo docente.
- Caderno Diário ou Dossiê ou criação de blogue para suporte digital de portefólio.
- Lápis, borracha e esferográfica de caneta azul ou preta.
- Utilização experimental de plataforma de aprendizagem virtual baseada no programa “Moodle” (modalidade de aprendizagem
mista, “b-learning”) ou programa Socrative.
- A aquisição do manual é obrigatória. Nas aulas serão disponibilizados outros manuais, dicionários, livros e revistas sobre os
temas da Sociologia para consulta e trabalho autónomo dos alunos.
- A ligação à internet facilita a comunicação por via correio eletrónico para o envio de documentos, evitando as fotocópias.
- Os alunos podem trazer os seus computadores portáteis ou outros dispositivos eletrónicos, usando-os na sala de aula para
trabalho de produção de texto e pesquisas através de motores de busca na internet, facilitando a produção dos seus portefólios
e o acesso aos documentos em formato digital.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Portefólios de aprendizagem em modalidade de grupo: 70% (avaliados periodicamente – dimensão sumativa, compostos
por biografias, propostas de leitura e observação de filmes/documentários, trabalhos autónomos de pesquisa/reflexão
e elaboração de glossário conceptual).
- Em opção aos portefólios: realização de testes sumativos escritos (individuais): 70%
- Trabalhos escritos em grupo, TPC e/ou testes formativos: 25%
- Atitudes e valores: 5%

Nota: A realização de provas de avaliação escrita realizar-se-á pelo programa «moodle» quando se
encontrar operacional ou pelo programa Socrative.

Agrupamento de Escolas de Mértola, 14 de setembro de 2018
O Professor da disciplina de Sociologia,

/Rui Nunes Kemp Silva/

