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Objetivos Conteúdos 

 
A - Domínio das atitudes e valores  
  
- Desenvolver a consciência dos direitos e dos deveres dos indivíduos numa 
sociedade democrática.  
- Fomentar a participação dos alunos na vida escolar, por exemplo, 
integrando grupos de trabalho com o objetivo de resolver problemas da 
escola.  
- Promover atitudes de compreensão e de respeito pelas diferenças étnicas, 
culturais e religiosas, em especial no contexto da sociedade portuguesa.  
- Fomentar o empenhamento dos alunos na defesa dos direitos humanos, 
manifestando solidariedade e respeito por outras culturas e povos.   
  
B - Domínio das aptidões e capacidades  
  
- Desenvolver hábitos e métodos de estudo. - Incentivar a realização de 
planos de trabalho, definindo metodologias e recursos, concretizá-los e 
avaliar o processo e os seus produtos finais.  
 - Desenvolver as capacidades de compreensão e de expressão oral e escrita.  
- Recolher, selecionar e interpretar documentos de diversos tipos (textos de 
autor, quadros e gráficos estatísticos, audiovisuais, etc.).  
- Incentivar o gosto pela pesquisa.  
- Desenvolver as capacidades de análise e de síntese.  
- Fomentar a capacidade de trabalho individual e em grupo. 
 - Desenvolver o espírito criativo e de abertura à mudança.  
  
  
 
 
 

 
1. Sociologia e o conhecimento da realidade social 
    1.1. Ciências sociais e Sociologia 
    1.2. Génese e objeto da Sociologia 
    1.3. Construção do conhecimento científico na Sociologia 
 
2. Metodologia da investigação sociológica 
    2.1. Estratégias de investigação 
    2.2. Modos de produção da informação: métodos disponíveis na 
Sociologia 
    2.3. Etapas da investigação 
    2.4. Novos campos de investigação 
 
3. Cultura e socialização 
    3.1. Cultura 
    3.2. Socialização 
    3.3. Representações sociais 

 
 

4. Interação social e papéis sociais 
    4.1. Interação social e linguagem 
    4.2. Papéis e estatutos sociais 
    4.3. Grupos sociais 
 
5. Instituições sociais e processos sociais 
    5.1. Ordem social e controlo social 
    5.2. Instituições sociais 
    5.3. Reprodução e mudança social 
 
 



C - Domínio dos conhecimentos  
  
- Compreender a perspetiva da Sociologia no contexto da análise da realidade 
social.  
- Compreender conceitos sociológicos fundamentais. 
 - Analisar aspetos relevantes de processos de mudança das sociedades 
atuais.  
- Utilizar de forma correta e pertinente a terminologia sociológica. 
- Aplicar os modos de produção de informação sociológica a contextos 
concretos da realidade social.  

 

6. Globalização 
    6.1. O fenómeno da globalização 
    6.2. Consumo e estilos de vida 
    6.3. Ambiente: riscos e incertezas 
 
7. Família e escola 
    7.1. A família 
    7.2. A 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 identidades sociais 
     8.4. Pobreza e exclusão social 

 

 


