Centro de Estudos Educativos de Ançã

2017/2018

Planificação a Longo Prazo
Ensino Secundário

TURMA A

1ºP
36

Disciplina: Sociologia
2ºP
34

3ºP
24

TOTAL
94

12.º Ano de Escolaridade

 As aulas previstas são contabilizadas em tempos de 50’.

1.º Período - Unidades Temáticas
Título: Tema I - O que é a Sociologia?

Título: Tema II - Sociedade e Indivíduo

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

3- Socialização e cultura

2.º Período - Unidades Temáticas
Título: Tema II - Sociedade e Indivíduo

Título: Tema III – Os Processos de Reprodução e Mudança nas
Sociedades Atuais

4- Interação social e papéis sociais
5- Instituições sociais e processos sociais

6- Globalização

3.º Período - Unidades Temáticas
Título: Tema III – Os Processos de Reprodução e Mudança nas
Sociedades Atuais
7- Família e escola
8- Desigualdades e identidades sociais

Competências a desenvolver (em cada um dos três períodos)


Instrumentos e Critérios de avaliação (para cada um dos três períodos)

Conhecimentos e Capacidades: ------------------------------90%
Tratamento de informação/utilização de fontes:
Testes de avaliação escrita -------------------------- 80%
- selecionar factos e informações; interpretar e analisar diferentes
Questões de aula/Relatórios/Fichas de trabalho/Trabalhos de
tipos de documentos; utilização de vocabulário específico da
grupo ou individuais----------------------------------- 5%
disciplina; desenvolver o gosto pela pesquisa.



Compreensão:
- desenvolver a capacidade de observação da realidade;
desenvolver capacidades de compreensão e de expressão oral e
escrita; estar atento à complexidade do mundo atual



Comunicação em Sociologia:
- pesquisar informação em diferentes fontes, nomeadamente com a
utilização das novas tecnologias da informação; fazer comunicações
orais com apoio de suportes diversificados de apresentação de
informação; estruturar respostas escritas com correção formal e de
conteúdo; desenvolver a capacidade de discutir ideias, de as
fundamentar corretamente e de atender às ideias dos outros.

Oralidade------------------------------------------------- 5%
Participação e Empenho: ------------------------------------- 5%
- Adesão às atividades curriculares e extracurriculares (cumprimento e
autonomia)
- Intervenção pertinente na aula
- Realização dos trabalhos de casa
- Organização dos materiais para a sala de aula
Atitudes e Comportamento: -----------------------------------5%
- Promoção do ambiente de aprendizagem ----------3%
- Cumprimento de prazos----------------------------------1%
- Assiduidade--------------------------------------------------0,5%
- Pontualidade------------------------------------------------ 0,5%
Nota: Sempre que um dos instrumentos de avaliação não seja utilizado num dos 3
períodos, a percentagem deste deverá ser redistribuída pelos restantes instrumentos
utilizados.

Material básico para a aula: manual adotado, caderno de atividades, material de escrita e outros indicados pelos professores.

