
   

 
 

                                                                                
  

Critérios de Avaliação e de Classificação em 

Sociologia – Secundário 

O PE deste agrupamento estabelece como objetivo a preparação dos alunos “(...) enquanto cidadãos, com uma visão ampla do outro e do mundo capazes 
de construir o futuro com base nas experiências de aprendizagem”. (PE, 2021)  
  
Partindo deste pressuposto, e enquadrado com o PASEO, considera-se que as aprendizagens dos alunos se organizam em três áreas de competências:  
  

a. Conhecimento; 
b. Comunicação;  
c. Autonomia e Desenvolvimento do trabalho.  

  
As áreas Comunicação e Autonomia e Desenvolvimento do trabalho são os pilares para o trabalho desenvolvido em todas as disciplinas, constituindo-
se como áreas transversais.  
  
A demonstração de competência do aluno manifesta-se através da aquisição das aprendizagens definidas para cada temática de acordo com níveis de 
complexidade e aprofundamento das aprendizagens.   
   
Os dois níveis de desempenho são:    
   
Nível elementar – demonstração de competências simples e fundamentais que revelam compreensão dos assuntos abordados e aprendizagens realizadas.   
   
Nível avançado – demonstração de competências complexas que revelam um uso diferenciado de aprendizagens em novas situações e conhecimentos 
mais aprofundados das temáticas abordadas.   
   
Notas:   
Nível intermédio - demonstração total dos descritores previstos nas competências do nível Elementar e de alguns do nível Avançado.   
Nível não elementar - Aluno que não conseguiu atingir o nível elementar. 
                                                                                                                                                                                   (cf. Referencial de e para as Avaliações) 
 

 



   

 
 

                                                                                

Áreas Critérios de Avaliação Avançado I Elementar Instrumentos de 
recolha 

 
 
 
 
Conhecimentos  

C1.-Mobilizar o 
conhecimento sociológico 
para a compreensão dos 
fenómenos complexos das 
sociedades 
contemporâneas, em 
especial, da portuguesa; 
 
C2 -Revelar raciocínio 
crítico e capacidade de 
reflexão sobre as 
sociedades 
contemporâneas, 
contribuindo para a 
educação para a cidadania, 
para a mudança e para o 
desenvolvimento; 
 
C3 -Desenvolver o espírito 
crítico e de abertura a 
diferentes perspetivas de 
análise da realidade 
social; 
 
C4- Recolher informação 
utilizando diferentes meios 
de investigação e 
recorrendo a fontes 
físicas (livros, jornais, etc.) 
e/ou digitais (Internet); 
 

Reconhece a importância da 
interdisciplinaridade para 
compreender e explicar fenómenos sociais 
complexos 
Contextualiza historicamente o 
aparecimento e 
desenvolvimento da Sociologia como 
Ciência, a nível 
internacional e nacional. 
Explicita as dificuldades que se colocam à 
produção do conhecimento científico em 
Sociologia 
Explica o papel da teoria, dos métodos e 
das técnicas na produção de conhecimento 
sociológico 

 Identifica a necessidade da 
interdisciplinaridade para 
compreender e explicar fenómenos 
sociais complexos 
 Conhece o aparecimento e 
desenvolvimento da Sociologia como 
Ciência, a nível 
internacional e nacional. 
Indica as dificuldades que se colocam 
à produção do conhecimento 
científico em Sociologia 
Conhece o papel dos métodos e das 
técnicas na produção de 
conhecimento sociológico 

 
 
Questões de aula 
 
Trabalhos grupo/pares com 
produto final objeto de auto e 
heteroavaliação. 

 
Testes formativos com feedback 
 
Análise de dados estatísticos e 
relatórios  
 
Elaboração de sínteses  
 
Leitura de texto e respetiva 
análise 
 
Testes sumativos 
 
Trabalho de projeto 

Justifica a adequação de cada uma das 
estratégias ao tipo de investigação a 
efetuar. 
Caracteriza as etapas de pesquisa 
sociológica e as formas de apresentação 
dos resultados da Investigação. 

 Indica cada uma das estratégias de 
investigação a efetuar. 
Identifica as etapas de pesquisa 
sociológica  

Distingue situações informais de interação 
social de situações formais e não formais. 
Explicita as características do processo de 
socialização 
Explicita o processo de interação social 
como um jogo entre papéis, estatutos e 
expectativas sociais. 
 
Reconhece o ser humano como produto e 
como agente produtor de cultura. 
Define e problematiza representações 
sociais, estereótipos e processos de 
estigmatização. 

 Indica situações informais de 
interação social  
Explicitar as características do 
processo de socialização 
Identifica o processo de interação 
social como um jogo entre papéis, 
estatutos e expectativas sociais 
Identifica o ser humano como 
produto de cultura. 
Identifica representações sociais, 
estereótipos e processos de 
estigmatização. 



   

 
 

                                                                                
Explicita o papel da socialização nos 
processos de inclusão e de exclusão social. 
Articula os conceitos de ordem social, 
controlo social e desvio social. 
Explicita em que consiste a globalização da 
economia e a globalização cultural, 
destacando o papel dos meios de 
comunicação na difusão cultural e 
relacionando aculturação com globalização 
cultural. 
Justifica a tendência para a uniformização 
dos padrões de consumo a nível mundial. 
Problematiza sociedade do risco, incerteza 
e processos de individualização. 
Compreende as transformações das 
famílias nas sociedades contemporâneas 
Problematiza o papel da instituição escolar 
face à diversidade cultural e as suas novas 
funções na sociedade do conhecimento. 
Problematiza a mobilidade social em 
diferentes sociedades e identifica 
diferentes formas de mobilidade social. 
Distinguir pobreza de exclusão social, 
identificando categoriais sociais em 
situação de risco e vulnerabilidade. 
Problematizar as transformações do 
Estado Social e das solidariedades entre 
gerações 

Indica o papel da socialização nos 
processos de inclusão e de exclusão 
social. 
Reconhece a globalização da 
economia e a globalização cultural e o 
papel dos meios de comunicação na 
difusão cultural e aculturação. 
Refere a tendência para a 
uniformização dos padrões de 
consumo a nível mundial. 
Conhece as transformações das 
famílias nas sociedades 
contemporâneas 
Reconhece o papel da escola face à 
diversidade cultural. 
Conhece a mobilidade social em 
diferentes sociedades. 
Identifica pobreza e exclusão social, 
indicando categoriais sociais em 
situação de risco e vulnerabilidade. 
Identifica o Estado Social. 

Reconhecer fontes fidedignas de recolha 
de dados. 

 Conhecer fontes de recolha de dados. 

 
Comunicação 

 
Comunicação 
 
 

Pesquisa, seleciona e analisa informação 
fiável e relevante. 
Interpreta, analisa criticamente a 
informação oral, escrita e multimodal e 
argumenta. 

 Pesquisa, seleciona e organiza 
informação fiável e adequada ao 
solicitado. 
Interpreta informação oral, escrita e 
multimodal.  

 



   

 
 

                                                                                

Expressa-se com clareza e usando um 
vocabulário adequado aos diversos 
contextos de comunicação. 

Expressa-se com clareza em diversos 
contextos de comunicação. 

 
Autonomia e 
Desenvolvimento 
do Trabalho 

 
Autonomia e 
Desenvolvimento do 
Trabalho 
 

Trabalha de forma regular, com qualidade 
e eficácia, revelando autonomia.  
 
Procura melhorar o seu desempenho de 
forma regular, de modo a superar-se.   
 
Escuta as ideias do outro, com tolerância e 
empatia, visando a procura de consensos e 
a melhoria do trabalho da equipa. 
 

 Trabalha de forma regular, 
correspondendo ao solicitado. 
 
Procura melhorar o seu desempenho 
com base no feedback do professor. 
 
Escuta as ideias do outro, aceitando, 
frequentemente, diferentes pontos 
de vista. 

 

 

 

Valor  

ES-CCH 

 

Perfis de aprendizagem 

20 
Apresenta desempenho Avançado nos quatro domínios da área do Conhecimento bem como nas duas áreas transversais. 

Não pode ter qualquer Elementar. 

18-19 

Apresenta desempenho Avançado em três domínios da área do Conhecimento. 

Apresenta desempenho Avançado numa das áreas transversais e Intermédio na outra. 

Não pode ter qualquer área com nível de desempenho inferior a Intermédio. 

16-17 
Apresenta desempenho Avançado em dois domínios da área do Conhecimento. 

Apresenta desempenho Avançado numa das áreas transversais.  



   

 
 

                                                                                
Não pode ter qualquer área com nível de desempenho inferior a Intermédio. 

14-15 

Apresenta desempenho Intermédio em duas áreas de competência do Conhecimento e nível Elementar nas outras duas áreas de competência do 
Conhecimento. 

Apresenta desempenho acima do Elementar nas competências transversais 

12-13 

Apresenta desempenho Elementar nas quatro áreas de competência do Conhecimento. 

Apresenta desempenho Elementar nas duas competências transversais. 

 

10-11 

Apresenta desempenho Elementar em três áreas de competência do Conhecimento. 

Na outra área de competência do Conhecimento ainda não atingiu o nível Elementar (NE). 

Deverá ter Elementar em pelo menos uma das competências transversais.  

8-9 
Ainda não atinge o nível Elementar em três áreas de competência do Conhecimento.  

Apresenta desempenho Elementar nas competências transversais 

6-7 
Ainda não atingiu o nível Elementar em qualquer das áreas de competência do Conhecimento. 

Apresenta desempenho pelo menos Elementar numa das competências transversais.  

0-5 Não atinge nível de desempenho Elementar em qualquer das áreas de competência da área do Conhecimento, nem nas áreas transversais. 

 


