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CONCURSO 

CONSTITUIÇÃO DE EQUIPAS DE ESTUDANTES PARA A DIVULGAÇÃO DA SOCIOLOGIA NO 

ENSINO SECUNDÁRIO 

 

A Associação Portuguesa de Sociologia considera prioritário o diálogo com os estudantes do 

ensino secundário, potenciais alunos de cursos de sociologia, no sentido de com eles animar 

um debate a respeito da perspetiva sociológica sobre o mundo, as suas especificidades e o 

seu cariz transformador. Esse debate é tão mais necessário quanto, no ensino secundário, a 

disciplina é maioritariamente lecionada por não sociólogos, tendo vindo a perder 

paulatinamente estudantes. 

Assim, pretendemos constituir equipas de estudantes de sociologia do ensino superior que, 

com a nossa formação e suporte logístico e a orientação de um supervisor docente 

universitário, estarão preparados, científica e pedagogicamente, para animar debates (30 a 

60 m) em sala de aula sobre o olhar sociológico. 

Desta forma, o presente regulamento estabelece os critérios de seleção dessas equipas. 

1º 

Podem concorrer todas/os as/os estudantes de sociologia do ensino superior nos seus 

diferentes ciclos. 

2º 

Cada equipa, que deverá ser mista, será constituída por 4 elementos (excluindo o/a 

orientador/a), de qualquer um dos ciclos de estudo. 

3º 

Cada equipa deverá indicar um/a docente universitário como orientador/a. 

4º 

As equipas deverão apresentar um guião sob o tema “O olhar sociológico sobre o mundo” 

(1500 palavras máx.), destinado a animar um debate em sala de aula com colegas do ensino 

secundário, durante 30 a 60 minutos e anexar o CV de todos os elementos da equipa. 

 

 



 

2 

5º 

Nesse projeto constarão obrigatoriamente os seguintes elementos:  

i) objetivos de aprendizagem; 

ii) estratégias pedagógicas para alcançar tais objetivos;  

iii) recursos tecnológicos a utilizar. 

6º 

Os critérios de seleção serão:  

i) relevância e adequação dos conteúdos propostos; 

ii) diversidade e adequação das estratégias pedagógicas; 

iii) empenho e motivação dos elementos da equipa. 

iv) Qualidade do cv dos estudantes e do supervisor 

 

7º 

A direção da APS selecionará uma ou mais equipas, com base na apreciação do guião, dos cvs 

e da realização de uma entrevista presencial a todos os membros, comprometendo-se a 

pagar, mediante fatura, as despesas logísticas inerentes à deslocação aos agrupamentos, bem 

como 40 euros por apresentação. 

Sempre que tal seja possível, poderão as instituições do ensino superior creditar esta 

atividade, estando a Associação Portuguesa de Sociologia disponível para estabelecer 

protocolos.  

8º 

As candidaturas deverão ser enviadas até 17 de Novembro de 2017 para a Associação 

Portuguesa de Sociologia (aps@aps.pt) por um dos elementos da equipa, ficando este 

designado como o elemento de contacto. 
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