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     Conteúdos programáticos Nº de aulas/Turmas 
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1.A problemática da ordem social  
1.1 A natureza social do Homem 
1.2 A necessidade da existência do Direito 
1.3 As diversas ordens sociais normativas 
1.4 O Direito como produto cultural  
1.5 O Direito e a evolução social 
2 A pessoa, fundamento e fim da ordem jurídica  
2.1 Noção de personalidade jurídica 
2.2 Direito Constitucional conceito e importância 
2.3 Os direitos fundamentais dos cidadãos – direitos, liberda-
des e garantias  
2.4 A problemática dos Direitos Humanos 
3.Estado – sociedade politicamente organizada  
3.1. Direito Público e Direito Privado 
3.2 .Noção e elementos do Estado 
3.3.Poderes e funções do Estado 
3.4. Órgãos de soberania 
3.5. Do Estado de Direito ao Estado Social de Direito 
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    36   
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4.O Direito Internacional  
4.1.As relações internacionais 
4.2 O Direito Internacional 
4.3 O Direito Comunitário  
5. As fontes do direito no sistema jurídico português  
5.1 A Lei 
5.1.1 Os vários sentidos da lei 
5.1.2 Processo de elaboração das leis 
5.1.3 O início e o termo de vigência da lei 
5.1.4 A hierarquia das leis 
5.2 O Costume 
5.3 A Jurisprudência 
5.4 A Doutrina 
5.5 Os Tratados Internacionais 
6.O Controlo da legalidade  
6.1 O controlo da legalidade 
6.2 Mecanismos de defesa do cidadão perante a Administração 
Pública     34      
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7. Direitos e deveres jurídicos  
7.1 Noção de Relação Jurídica 
7.2 Direito subjectivo e dever jurídico 
7.3 Direito potestativo e sujeição 
7.4 Elementos da Relação Jurídica   
7.4.1.1 Os Sujeitos 
7.4.2 O Objecto 
7.4.3 O Facto jurídico 
7.4.4 A Garantia das Obrigações  
8. As profissões jurídicas e parajurídicas     25      

                                                                                             Total 95 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

 
I – CONHECIMENTOS E CAPACIDADES/COMPETÊNCIAS 

 
II – ATITUDES /VALORES 

1. Os resultados verificados nos instrumentos de avaliação designa-
damente, testes sumativos (escritos e orais), relatórios, trabalhos individu-
ais e em grupo, assim como a progressão na aprendizagem; 
 
1.1. Os instrumentos de avaliação supra referidos têm em conta: 
• A capacidade de expressão escrita e oral; 
• A utilização correta de vocabulário específico da disciplina; 
• A aquisição, compreensão, análise, síntese e aplicação de conhe-
cimentos; 
1.2. A ponderação dos trabalhos individuais e/ou de grupo será concre-
tizada e aferida em cada período face ao tipo e natureza do trabalho a 
realizar, nunca ultrapassando o limite superior de 30%. 
 
 

1. A participação ativa na aula atendendo 
à qualidade e pertinência das interven-
ções; 
2.O cumprimento das tarefas definidas 
pelos professores, nomeadamente a rea-
lização dos trabalhos de casa; 
3.O comportamento adequado ao espaço 
em que está integrado; 
4.O interesse, disciplina, organização, 
sentido de responsabilidade, empenho e 
perseverança revelados na participação 
nas atividades letivas e escolares;  
5.A demonstração da capacidade de tra-
balho em grupo, incluindo a integração 
socioafetiva a demonstração de espírito 
de tolerância, a capacidade de diálogo e 
a aceitação das diferenças entre indiví-
duos; 
6.A apresentação do material necessário 
à aula; 
7.A assiduidade e pontualidade. 
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