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Unidade 
curricular/Curricular Unit 

< Sociologia e Ética em Educação> 

Docente responsável / 
Responsible academic staff 

< Maria Helena da Silva Gil da Costa > 

Outros docentes / Other 
academic staff 

< - > 

 
Objetivos de aprendizagem  (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)/ Learning outcomes of the 
curricular unit  
(1000 caracteres incluindo espaços)  
 Compreender a educação como prática social e como produto e produtora de relações sociais. 
 Dar a conhecer aos alunos (professores ou futuros professores) a complexidade de que é constituída a realidade com 

que têm de se defrontar no desempenho da sua atividade profissional. 
 Enfatizando a rutura epistemológica com explicações ideológicas, individualistas, naturalistas e etnocentristas, 

promover o desenvolvimento de atitudes de compreensão e respeito pelas diferenças entre as culturas. 
 Compreender os processos sociais em que o professor-educador está implicado e a função efetiva que desempenha 

na mudança e no controlo social. 
 Contribuir, de alguma forma, para o desenvolvimento de uma “curiosidade sociológica” que permita aos alunos 

começar a “pensar sociologicamente”. 
 Sensibilizar para a investigação social e para a necessidade de fundamentar as práticas educativas no estudo da 

realidade social – conhecer para agir. 
 
 
 To understand education as a social practice and as a product and producer of social relations. 
 To publicize students (teachers and future teachers) the complexity of the reality that theey must face in carrying 

out their professional activity. 
 Emphasizing the epistemological break with ideological, individualist, naturalist and ethnocentric explanations, to promote

development  of understanding of attitudes and respect for different cultures. 
 To understand the social processes in which the teacher-educator is involved and the effective role he/she plays in 

social change and in social control. 
 To contribute to the development of a "sociological curiosity" that allows students to begin to "think sociologically." 
 To raise awareness of the social research and the need to support the educational practices in the study of social 

reality – to know to act. 
 
Conteúdos programáticos/Syllabus 

(1000 caracteres incluindo espaços) 
1. Ciências Sociais e Sociologia. 
2. Sociologia da Educação. 

a. A educação como fenómeno social. 
b. A família, a socialização e a educação. 
c. A escola, agentes, funções e efeitos. 
d. Relação família–escola–meio. 
e. O ensino como profissão. 

 
 
1. Social Sciences and Sociology.  
2. Sociology of Education.  

a. Education as a social phenomenon.  
b. Family, socialization and education. 
c. School, agents, functions and effects.  
d. Relation family-school-community.  
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e. Teaching as a profession 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 
(1000 caracteres incluindo espaços) 
Ainda que não se excluam mutuamente, os conteúdos visam pôr em prática a seguinte correspondência com os objetivos 
definidos na unidade curricular: 
 
 Compreender a educação como prática social e como produto e produtora de relações sociais. 
 Dar a conhecer aos alunos (professores ou futuros professores) a complexidade de que é constituída a realidade com 

que têm de se defrontar na sua acção profissional. 
 A educação como fenómeno social. 

 Enfatizando a rutura epistemológica com explicações de tipo naturalista e etnocentrista, promover o desenvolvimento 
de atitudes de compreensão e respeito pelas diferenças entre as culturas. 

 Ciências Sociais e Sociologia. 
 Compreender os processos sociais em que o professor-educador está implicado e a função efetiva que desempenha 

na mudança e no controlo social. 
 Contribuir, de alguma forma, para o desenvolvimento de uma “imaginação sociológica” que permita aos alunos 

começar a “pensar sociologicamente”. 
 Sensibilizar para a investigação social e para a necessidade de fundamentar as práticas educativas no estudo da 

realidade social – conhecer para agir. 
 A família, a socialização e a educação. 
 A escola, agentes, funções e efeitos. 
 Relação família–escola–meio. 
 O ensino como profissão. 

 
 
Although not mutually exclusive, the contents intend to implement the following correspondence with the course 
objectives: 
 
 Understand education as a social practice and as a product and producer of social relations. 
 To publicize students (teachers and potential teachers) the complexity which constitutes the reality they must face in 

their professional activity. 
 Education as a social phenomenon. 

 Emphasizing the epistemological break with naturalist and ethnocentric type of explanations, promote the development 
of understanding of attitudes and respect for different cultures. 

 Social Sciences and Sociology. 
 To understand the social processes in which the teacher-educator is involved and the effective role he/she plays in 

social change and in social control. 
 To contribute in some way to the development of a "sociological imagination" that allows students to begin to "think 

sociologically." 
 To raise awareness of the social research and the need to support the educational practices in the study of social 

reality – to know to act. 
 The family, socialization and education. 
 The school, agents, functions and effects. 
 Relation family-school-community. 
 Teaching as a profession. 

 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída)/ Teaching methodologies (including evaluation) 
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(1000 caracteres incluindo espaços) 
 
Metodologias de ensino – lógicas de organização de atividades de ensino e aprendizagem, métodos utilizados para 
alcançar os objetivos definidos.  
 
 Metodologias ativas que envolvam a participação dos alunos na construção do saber. 
 Metodologia expositiva para apresentar informação de forma sistematizada com recurso aos conhecimentos e 

experiências de vida dos alunos. 
 Desenvolvimento de pequenos projetos de investigação em equipa. 
 Apresentação dos projetos realizados seguida de discussão entre as equipas. 
 Orientação tutorial de equipas de projeto. 
 
 
 Active methodologies involving student participation in the construction of knowledge. 
 Expository methodology for presenting information in a systematic way using the knowledge and life experiences of the 

students. 
 Team short research essays development. 
 Essays carried out presentation and discussion between teams 
 Project team tutorial guidance. 
 
 
 
Avaliação | Época Normal 
- Processo de elaboração e apresentação oral e escrita de um trabalho individual ou grupal de pesquisa de campo. 

Nota mínima para aprovação (70%): 10 valores. 
- Participação individual no tempo tutorial (20%). 
- Participação individual no tempo presencial (10%). 
Avaliação | Época de Recurso 
- Apresentação escrita de um trabalho individual ou grupal de pesquisa de campo (50%). Nota mínima para aprovação: 

10 valores. 
- Apresentação oral do trabalho de pesquisa de campo (50%). Nota mínima para aprovação: 10 valores. 
 
 
Evaluation – 1st Call 
 Development and oral and written presentation of an individual or group work - field research work (70%). Minimum pass

grade: 10.  
 Participation in tutorial time (20%). 
 Participation in classroom time (10%). 
Evaluation – 2nd Call 
 Written presentation of an individual or group work - field research work (50%). Minimum passing grade: 10.  
 Oral presentation of the field research work (50%). Minimum passing grade: 10.  
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
(3000 caracteres incluindo espaços) 
 
Ainda que não se excluam mutuamente as metodologia visam pôr em prática a seguinte correspondência com os objetivos 
definidos na unidade curricular: 
 
 Metodologia expositiva para apresentar informação de forma sistematizada com recurso aos conhecimentos e 

experiências de vida dos alunos. 
 Compreender a educação como prática social e como produto e produtora de relações sociais. 
 Dar a conhecer aos alunos (professores ou futuros professores) a complexidade de que é constituída a realidade 

com que têm de se defrontar no desempenho da sua atividade profissional. 
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 Enfatizando a rutura epistemológica com explicações de tipo ideológica, naturalista e etnocentrista, promover o 
desenvolvimento de atitudes de compreensão e respeito pelas diferenças entre as culturas. 
 

 Metodologias ativas que envolvam a participação dos alunos na construção do saber. 
 Desenvolvimento de Projetos 
 Apresentação dos projetos realizados pelas equipas seguida de discussão na turma 
 Orientação tutorial de equipas de projeto. 

 Sensibilizar para a investigação social e para a necessidade de fundamentar as práticas educativas no estudo da 
realidade social – conhecer para agir. 

 Contribuir, de alguma forma, para o desenvolvimento de uma “imaginação sociológica” que permita aos alunos 
começar a “pensar sociologicamente”. 

 Compreender os processos sociais em que o professor-educador está implicado e a função efetiva que 
desempenha na mudança e no controlo social. 

 
 
Although not mutually exclusive, the methodologies intend to implement the following correspondence with the 
course objectives:  
 Expository methodology for presenting information in a systematic way using the knowledge and life experiences 
of the students. 
 Emphasizing the epistemological break with ideological type of explanations, naturalist and ethnocentric, promote the 
development of understanding of attitudes and respect for different cultures. 

 To understand education as a social practice and as a product and producer of social relations. 
 To publicize students (teachers and potential teachers) the complexity of which constitutes the reality they must f

carrying out their professional activity. 
 Active methodologies involving student participation in the construction of knowledge. 
 Development Projects 
 Presentation of the projects carried out by teams followed by class discussion. 
 Project teams tutorial guidance. 

 To contribute in some way to the development of a "sociological imagination" that allows students to begin to "think 
sociologically." 

 Raise awareness of the social research and the need to support the educational practices in the study of social r
to know to act. 

 To understand the social processes in which the teacher-educator is involved and the effective role it plays in soc
change 
and in social control. 

 
Bibliografia de consulta/existência obrigatória em formato APA (American Psychological Association) 

(1000 caracteres incluindo espaços) 
Alves Pinto, C. (1995). Sociologia da Escola, McGraw-Hill, Lisboa. 
Blaya, C. (2008). Violência e Maus-tratos em Meio Escolar. Horizontes Pedagógicos. Instituto Piaget. Lisboa. 
Bogdan, R.; Biklen, S. (1994). Investigação Qualitativa em Educação – uma introdução à teoria e aos métodos. Porto 

Editora, Porto. 
Cavaco, M.H. (1993). Ser Professor em Portugal, Colecção Terra Nostra, Editorial Teorema, Lisboa. 
Delcourt, J. (1984). “Para uma Nova Sociologia da Educação”, Recherches Sociologiques, XV, 1, Louvaina, traduzido por 

Conceição Alves Pinto. 
Diogo, A.M. (2008). Investimento das Famílias na Escola – dinâmicas familiares e contexto escolar local. Celta Editora. 

Lisboa. 
Espírito Santo, M. (2005). “Dois Modelos de Educação Familiar”, Contexto. 
Ferreira De Almeida, J. (Coord.) (1995). Introdução à Sociologia, Universidade Aberta, Lisboa. 
Mendonça, A. (2009). O Insucesso Escolar – políticas educativas e práticas sociais. Edições Pedago. Mangualde. 
Rodrigues, D. Org. (2001). Educação e Diferença – Valores e Práticas para uma Educação Inclusiva, Colecção Educação 

Especial, Porto Editora, Porto. 
Santomé, J.T. (2008). Multiculturalismo Anti-racista , Profedições, Porto. 
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O conjunto das competências e conhecimentos adquiridos nas diferentes unidades curriculares formam o perfil de competências final 
dos diplomados do curso. Num ou mais dos campos da ficha (dados os limites de carateres, o docente escolherá onde fazer esta 
inserção), deverá haver a explicitação da visão global da uc, da sua integração no currículo (contributo para o perfil de competências, 
articulação com outras uc, …) e, eventualmente, algum tipo de posicionamento dentro da área. 
 
 


