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☐ FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

☐ PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 
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Módulo 1 
Reconhecer a complexidade da realidade social e a necessidade de uma abordagem 
análise. Explicitar a especificidade da abordagem sociológica da realidade social (facto social) e a necessidade 
de rutura com o senso comum. Reconhecer a necessidade da teoria e dos métodos na construção do 
conhecimento sociológico. Constatar a importância da utilização de fontes fidedignas de recolha de dados. 
Justificar a adequação de cada uma das estratégias de investigação ao tipo de investigação a efetuar. 
Identificar as etapas mais importantes da pesquisa sociológica e as form
investigação. Reconhecer a especificidade das várias técnicas de recolha de dados na pesquisa sociológica 
pesquisa documental, análise de conteúdo, observação, inquérito por entrevista e por questionário (fases)
 
Módulo 2 
Distinguir situações formais de situações informais de interação social. Explicar o papel dos grupos sociais de 
pertença e de referência no processo de socialização (socialização por antecipação). Analisar o processo de 
socialização (mecanismos, agent
entre estatuto atribuído e adquirido. Explicitar o processo de interação social como um jogo entre papéis, 
estatutos e expectativas sociais. Definir o conceito sociológico de cu
constitutivos. Relacionar a diversidade cultural com os conceitos de etnocentrismo e de relativismo culturais. 
Reconhecer o ser humano como produto e como agente produtor de cultura.
Relacionar valores, normas e com
de exclusão social. Articular os conceitos de ordem social, controlo social (mecanismos) e desvio social
 
Módulo 3 
Identificar as transformações das famílias nas sociedades contemp
papéis conjugais e parentais). Verificar a evolução dos indicadores demográficos da vida familiar em Portugal.
Caracterizar as funções da escola no contexto da educação ao longo da vida. Problematizar o papel da 
instituição escolar face à diversidade cultural e as suas novas funções na sociedade do conhecimento. 
Relacionar a escolaridade e a necessidade de certificação com a inserção no mercado de trabalho.
Identificar características das empresas, enquanto organizaç
social nas sociedades atuais. Comparar a cultura organizacional em diferentes organizações, nomeadamente, 
entre escolas e empresas 
 
Módulo 4 
Explicitar em que consiste a globalização da economia e a globalização 
de comunicação na difusão cultural e relacionando aculturação com globalização cultural. Definir estilo de vida 
e relacionar a globalização com os novos estilos de vida. Justificar a tendência para a uniformização dos
padrões de consumo a nível mundial. Explicitar o conceito de urbanização. Referir fatores que estiveram na 
origem do rápido crescimento das cidades e consequências da urbanização

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃ
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Curso Profissional de Animador Sociocultural / Disciplina de Sociologia / Módulos 1, 2, 3, 4 

Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação

Reconhecer a complexidade da realidade social e a necessidade de uma abordagem interdisciplinar na sua 
análise. Explicitar a especificidade da abordagem sociológica da realidade social (facto social) e a necessidade 
de rutura com o senso comum. Reconhecer a necessidade da teoria e dos métodos na construção do 

. Constatar a importância da utilização de fontes fidedignas de recolha de dados. 
Justificar a adequação de cada uma das estratégias de investigação ao tipo de investigação a efetuar. 
Identificar as etapas mais importantes da pesquisa sociológica e as formas de apresentação dos resultados da 
investigação. Reconhecer a especificidade das várias técnicas de recolha de dados na pesquisa sociológica – 
pesquisa documental, análise de conteúdo, observação, inquérito por entrevista e por questionário (fases) 

Distinguir situações formais de situações informais de interação social. Explicar o papel dos grupos sociais de 
pertença e de referência no processo de socialização (socialização por antecipação). Analisar o processo de 
socialização (mecanismos, agentes e objetivos). Relacionar papel e estatuto social, estabelecendo a diferença 
entre estatuto atribuído e adquirido. Explicitar o processo de interação social como um jogo entre papéis, 
estatutos e expectativas sociais. Definir o conceito sociológico de cultura, dando exemplos dos seus elementos 
constitutivos. Relacionar a diversidade cultural com os conceitos de etnocentrismo e de relativismo culturais. 
Reconhecer o ser humano como produto e como agente produtor de cultura. 
Relacionar valores, normas e comportamentos. Explicitar o papel da socialização nos processos de inclusão e 
de exclusão social. Articular os conceitos de ordem social, controlo social (mecanismos) e desvio social 

Identificar as transformações das famílias nas sociedades contemporâneas (novos tipos de famílias e novos 
papéis conjugais e parentais). Verificar a evolução dos indicadores demográficos da vida familiar em Portugal. 
Caracterizar as funções da escola no contexto da educação ao longo da vida. Problematizar o papel da 

tituição escolar face à diversidade cultural e as suas novas funções na sociedade do conhecimento. 
Relacionar a escolaridade e a necessidade de certificação com a inserção no mercado de trabalho. 
Identificar características das empresas, enquanto organizações. Caracterizar as empresas e o seu papel 
social nas sociedades atuais. Comparar a cultura organizacional em diferentes organizações, nomeadamente, 

Explicitar 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. Definir estilo de vida 
e relacionar a globalização com os novos estilos de vida. Justificar a tendência para a uniformização dos 
padrões de consumo a nível mundial. Explicitar o conceito de urbanização. Referir fatores que estiveram na 
origem do rápido crescimento das cidades e consequências da urbanização 

80%

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

  Ciclo de Formação 2020-2023 
Ano letivo 2021-2022 

Ponderação Instrumentos de Avaliação 

80% 

TRABALHO DE PESQUISA 
PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL 
OBSERVAÇÃO DIRETA 
 
Pesquisa 
Planificação 
Análise de informação 
Composição de texto 
Recolha e organização de 
imagens 
Elaboração de relatórios 
Estudos de casos 
Inquéritos 
Elaboração de trabalho escrito 
Apresentação oral 
Trabalhos em grupo 
Tarefas individuais 
Autoavaliação 
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- Responsabilidade e integridade 
- Excelência e exigência 
- Curiosidade, reflexão e inovação 
- Cidadania e participação 
- Liberdade 

  

 

reas de Competência 
(PASEO) 

A - Linguagens e textos; B - Informação e Comunicação; C 
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G 
tecnológico; J - Consciência e domí

Valores a - Responsabilidade e integridade; b
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação

 

20%

TOTAL 100%

Informação e Comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I 

Consciência e domínio do corpo. 

Responsabilidade e integridade; b- Excelência e exigência; c - Curiosidade, reflexão e inovação; d - Cidadania e participação; e 

Ponderação Instrumentos de Avaliação 

20% Observação direta 

100%  

Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento 
Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e 

Cidadania e participação; e - Liberdade/autonomia. 


