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COMPETÊNCIAS CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO NA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
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1. Identificar, esclarecer e relacionar os conceitos específicos da Sociologia; 
2.  Compreender as teorias sociológicas; 
3. Discutir e avaliar teorias, estudos, hipóteses científicas e autonomia da sociologia; 
4. Mobilizar o conhecimento sociológico para a compreensão dos fenómenos complexos das 

sociedades contemporâneas; 
5. Elaborar, realizar, apresentar e avaliar projetos de trabalho; 
6. Pesquisar e utilizar critérios de qualidade na seleção da informação; 
7. Fundamentar ideias e argumentar com rigor; 
8. Dialogar, negociar e cooperar com os pares e o professor; 
9. Refletir sobre as sociedades contemporâneas a partir do conhecimento sociológico; 
10. Compreender a diversidade de realidades culturais e sociais; 
11. Usar, a propósito, os pensamentos crítico e criativo; 
12. Escrever com correção; 
13. Desenvolver relações interdisciplinares. 

 

Testes e fichas 
de avaliação 

escrita* 
70% 

90% 

Trabalhos de 
grupo / 

individuais 
 

Fichas de 
trabalho 

 

10% 

Registo da 
participação 

oral relevante 
10% 
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1. Sentido de responsabilidade em relação à assiduidade e à pontualidade; 
2. Cumprimento das tarefas dentro dos prazos estipulados; 
3. Respeito pelos colegas, professor e instituição escola. 

 

Grelhas de 
observação 

 

10% 

 
  

 
* No 3.º período, de acordo com as recomendações do Programa da disciplina, os testes sumativos serão substituídos por um trabalho de investigação-ação, dentro do que se designa 
pedagogicamente por “trabalho projeto”. 
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Correspondência entre os critérios de avaliação e as Áreas de Competência do Perfil dos Alunos 
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1. Linguagens e textos; Informação e comunicação; Saber científico, técnico e tecnológico; 
2. Saber científico, técnico e tecnológico; 
3. Saber científico, técnico e tecnológico; Pensamento crítico;  
4. Saber científico, técnico e tecnológico; Pensamento crítico; Raciocínio e resolução de problemas; 
5. Linguagens e textos; Informação e comunicação; Desenvolvimento pessoal e autonomia;  
6. Linguagens e textos; informação e comunicação; Pensamento crítico;  
7. Linguagens e textos; Saber científico e tecnológico; 
8. Relacionamento interpessoal; Informação e comunicação; 
9. Raciocínio e resolução de problemas; Pensamento crítico;  
10. Saber científico, técnico e tecnológico; Desenvolvimento pessoal e autonomia; 
11. Pensamento crítico e criativo; Desenvolvimento pessoal e autonomia; 
12. Linguagens e textos; 
13. Pensamento crítico e criativo; Saber científico, técnico e tecnológico. 
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1. Desenvolvimento pessoal e autonomia; Bem-estar, saúde e ambiente; 
2. Desenvolvimento pessoal e autonomia; 
3. Relacionamento interpessoal. 
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PERFIL DE DESEMPENHO DOS ALUNOS 

Muito insuficiente, 0-4 
valores 

O aluno compreende apenas partes irrelevantes dos conteúdos programáticos; 
O aluno não mobiliza o conhecimento sociológico quer para compreender a sua realidade individual e social, quer para criar relações interdisciplinares com 
outras disciplinas curriculares; 
O aluno não desenvolve observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno comete muitos e importantes erros no uso da linguagem oral e escrita; 
O aluno não é assíduo nem pontual; 
O aluno não tem uma ética de trabalho individual ou colaborativa. 
 

Insuficiente, 5-9 valores 

O aluno compreende apenas uma parte dos conteúdos programáticos; 
O aluno mobiliza pouco conhecimento sociológico quer para compreender a sua realidade individual e social, quer para criar relações interdisciplinares com 
outras disciplinas curriculares; 
O aluno desenvolve com pouca pertinência e sentido de oportunidade observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza incorretamente a linguagem oral e escrita; 
O aluno é pouco assíduo e pontual; 
O aluno não tem uma ética de trabalho individual ou colaborativa. 
 

Suficiente, 10-13 valores 

O aluno compreende uma parte importante dos conteúdos programáticos; 
O aluno mobiliza algum conhecimento sociológico quer para compreender uma parte da sua realidade individual e social, quer para criar algumas relações 
interdisciplinares com outras disciplinas curriculares; 
O aluno desenvolve com alguma pertinência e sentido de oportunidade observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza corretamente, embora com alguns erros, a linguagem oral e escrita; 
O aluno é tendencialmente assíduo e pontual; 
O aluno tem uma ética de trabalho individual e colaborativa tendencialmente consolidada. 
 

Bom, 14-17 valores 

O aluno compreende grande parte dos conteúdos programáticos; 
O aluno mobiliza o conhecimento sociológico quer para compreender uma grande parte da sua realidade individual e social, quer para criar bastantes 
relações interdisciplinares com outras disciplinas curriculares; 
O aluno desenvolve com bastante pertinência e sentido de oportunidade observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza corretamente, embora com pequenos erros, a linguagem oral e escrita; 
O aluno é assíduo e pontual; 
O aluno tem uma ética de trabalho individual e colaborativa consolidada. 
 

Muito bom, 18-20 valores 

O aluno compreende totalmente os conteúdos programáticos; 
O aluno mobiliza o conhecimento sociológico quer para compreender a sua realidade individual e social, quer para criar relações interdisciplinares com outras 
disciplinas escolares; 
O aluno desenvolve com toda a pertinência e sentido de oportunidade observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza corretamente a linguagem oral e escrita; 
O aluno é exemplarmente assíduo e pontual; 
O aluno tem uma ética de trabalho individual e colaborativa muito consolidada. 
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Cálculo da classificação final da disciplina 

 
A avaliação é contínua e progressiva, por isso cada período terá o mesmo peso para o cálculo da classificação da disciplina, apesar de no terceiro período 
haver bastantes menos aulas do que nos primeiro e segundo 

 

Observações 

 
1. Quando excecionalmente não se verificar a realização de algum instrumento de avaliação num período letivo, o seu peso para a classificação final será 

distribuído pelos outros instrumentos do mesmo tipo.  
 

2. Sempre que possível, a ausência do aluno num instrumento de avaliação agendado deverá ser antecipadamente comunicada ao professor. Isso não invalida a 
necessidade de, em qualquer das situações, tal ausência ser devidamente justificada, de acordo com as regras estabelecidas no artigo 16.º do Estatuto do 
Aluno e Ética Escolar (DL 51/2012, de 5 de setembro). Competirá ao professor, ponderada a circunstância da falta e o perfil escolar do aluno, realizar ou não 
outro instrumento de avaliação. 
 

 
 


