|PL ANIFIC AÇÃO ANU AL
DEPARTAMENTO: Ciências Sociais e Humanas ÁREA DISCIPLINAR: Filosofia DISCIPLINA: Sociologia
CURSO: Profissional DE: Apoio à Infância ANO:3º - ANO LETIVO:2018-2019
Unidade Didática

Conteúdo(s)/Descritores de Desempenho

5.1. Desigualdades sociais
Módulo 5
Diferenciação na
Sociedade
contemporânea

5.2. Migrações, identidades culturais e
etnicidade

5.3. Género e Identidade Social
5.4.Pobreza e exclusão social.

Metodologia(s)/Estratégias

Avaliação

N.º de blocos
previstos
(45m)

Período escolar

44

1ºP

Aplicação ao longo do módulo dos
métodos:
expositivo/interrogativo/participativo
- Recurso aos conhecimentos prévios e
experiência dos alunos

- Avaliação Diagnóstica

- Pesquisa sobre as questões colocadas
e
sistematização
da
informação,
recorrendo ao trabalho de grupo e à
partilha dos resultados

- Avaliação Sumativa

- Avaliação Formativa

- Fichas de Trabalho
- Trabalhos em
grupo/Individuais

- Reflexão e debate
- Leitura, análise e interpretação de
material de apoio

- Participação oral
- Grelhas de observação
de interesse e empenho
demonstrados nas aulas

- Elaboração de esquemas
- Elaboração de textos-síntese sobre os
conhecimentos adquiridos
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Unidade Didática

Módulo 6

Vertentes de
Política Social

Conteúdo(s)/Descritores de Desempenho

Metodologia(s)/Estratégias

Avaliação

N.º de blocos
previstos
(45m)

Período escolar

32

1º/2ºP

6.1. Os direitos humanos
6.2.A intervenção do Estado nas esferas
económica e social
6.3. Dimensões da política social
sociedade portuguesa contemporânea

Aplicação ao longo do módulo dos
- Avaliação Diagnóstica
métodos:
expositivo/interrogativo/participativo
- Avaliação Formativa

- Avaliação Sumativa
na - Recurso aos conhecimentos prévios e
experiência dos alunos
- Fichas de Trabalho

- Trabalhos em
6.4. Outras instituições com projetos de - Pesquisa sobre as questões colocadas
intervenção social
e
sistematização
da
informação, grupo/Individuais
recorrendo ao trabalho de grupo e à
- Participação oral
partilha dos resultados
- Grelhas de observação de
- Reflexão e debate

interesse e empenho
demonstrados nas aulas

- Leitura, análise e interpretação de
material de apoio

- Elaboração de esquemas
- Elaboração de textos-síntese sobre os
conhecimentos adquiridos
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Unidade Didática

Conteúdo(s)/Descritores de Desempenho

Metodologia(s)/Estratégias

Módulo 7

7.1. Aplicação de um ou dois modos de
recolha de informação utilizados pela
Sociologia

Trabalho de
Pesquisa

7.2. Seleção e tratamento da informação
recolhida
7.3 Apresentação e sistematização das
conclusões

Avaliação

N.º de blocos
previstos
(45m)

Período escolar

44

2/3ºP

Aplicação ao longo do módulo dos
métodos:
expositivo/interrogativo/participativo
- Recurso aos conhecimentos prévios e
experiência dos alunos

- Avaliação Diagnóstica

- Pesquisa sobre as questões colocadas - Avaliação Formativa
e
sistematização
da
informação,
- Avaliação Sumativa
recorrendo ao trabalho de grupo e à
partilha dos resultados
- Fichas de Trabalho

7.4 Organização do debate

- Trabalhos em
- Reflexão e debate

grupo/Individuais
- Participação oral
- Grelhas de observação de
interesse e empenho
demonstrados nas aulas

Oliveira da Azeméis, 3 de outubro de 2018

A Coordenadora de Área disciplinar
Olinda Freitas
A Coordenadora de Departamento
Ana Paula Azinheira
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