COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA – LISBOA
ANO LECTIVO 2017/2018

DEPARTAMENTO DE Ciências Económicas e Sociais
DISCIPLINA: Sociologia 12º ano
PLANIFICAÇÃO TRIMESTRAL
....................................................................................................
Competências a desenvolver

Conteúdos

Aulas Previstas

• Desenvolver hábitos e métodos de
estudo

Tempos letivos*
(O número de aulas previstas foi
1ºPeriodo
reduzido em 1/3 de acordo com a

• Desenvolver o gosto pela pesquisa
• Desenvolver capacidades de
compreensão e de expressão oral e
escrita
• Pesquisar informação em diferentes
fontes, recorrendo nomeadamente
às tecnologias da informação e
comunicação
• Analisar documentos de diversos
tipos – textos de autor, notícias da
imprensa, dados estatísticos,
documentos audiovisuais
• Interpretar quadros e gráficos
• Elaborar sínteses de conteúdo de
documentação analisada
• Utilizar processos de análise
quantitativa dos fenómenos sociais
• Fazer comunicações orais com apoio
de suportes diversificados de
apresentação da informação
Elaborar projetos de trabalho,
realizá-los e avaliá-los
• Desenvolver o espírito crítico
a capacidade de intervir de forma
construtiva
• Desenvolver a capacidade de
discutir ideias, de as fundamentar
corretamente e de atender às
ideias dos outros, integrando-as
na sua análise
• Desenvolver o espírito de
tolerância, de respeito pela
diferença e de cooperação
• Desenvolver o espírito criativo e de

nova carga horária da disciplina)

Módulo inicial

Atividades de diagnóstico e de sensibilização

56 3aulas

3

1. Sociologia e conhecimento sobre a realidade social
1.1 Ciências sociais e Sociologia
1.2 Génese e objeto da Sociologia
TEMA I
O QUE É A
SOCIOLOGIA?

6

1.3 Construção do conhecimento científico em Sociologia
13

2. Metodologia da investigação sociológica
2.1 Estratégias de investigação
2.2 Etapas de investigação

7

2.3 Modos de produção da informação em Sociologia
2.4 Novos campos de investigação
3. Socialização e cultura
3.1 Cultura

2ºPeriodo
44 6aulas

3.2 Socialização e cultura
3.3 Novas representações sociais
TEMA II
SOCIEDADE E
INDIVÍDUO

4. Interação social e papéis sociais
4.1 Interação social
4.2 Grupos sociais

3

4.3 Papel social e estatuto social
5. Instituições sociais e processos sociais
5.1 Ordem social e controlo social
5.2 Instituições sociais
5.3 Reprodução e mudança social

6

15
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Competências a desenvolver

Conteúdos

Aulas Previstas

6. Globalização
6.1 Fenómeno da globalização
6.2 Consumo e ambiente – riscos e incertezas
7. Família e escola
7.1 Família
7.2 Escola
8. Desigualdades e identidades sociais
8.1 Classes sociais, mobilidade social e movimentos sociais
8.2 Migrações, identidades culturais e etnicidade
8.3 Género e sexualidade
8.4 Pobreza e exclusão social

3ºPeriodo
36 aulas
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