
                                     AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANSELMO DE AND RADE           
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS- Grupo 430 

Planificação Anual /Critérios de avaliação 

Disciplina: Economia A – 10.º ano                                                                                                                                            2016/2017 

 

Domínio (Uni-
dade/tema) 

Subdomínio 
/Conteúdos 

 

Metas de Aprendiza-
gem Geral 

Estratégias/Recursos  Avaliação: instru-
mentos/pesos  

Tempo/Calendarização  

 
0 - ACTIVIDADES 
DE 
DIAGNÓSTICO E 
DE INTEGRAÇÃO 
DOS ALUNOS 
 

 
- Apresentação mútua e da 
disciplina. 
- Estabelecimento de regras 
e de métodos de trabalho. 
- Apresentação dos critérios 
de avaliação. 
- Avaliação diagnóstica. 
- Atividades de motivação e 
de integração dos alunos, 
de revisão de conceitos e 
de prática de metodologias 
de trabalho. 
 

 
- Desenvolver capaci-
dades de compreen-
são e de expressão 
oral e escrita. 
- Pesquisar informação 
em diferentes fontes, 
nomeadamente com a 
utilização das novas 
tecnologias da infor-
mação. 
- Analisar documentos 
de diversos tipos – 
textos de autor, notí-
cias da imprensa, da-
dos estatísticos, do-
cumentos audiovisu-
ais. 
- Interpretar quadros e 
gráficos. 
- Elaborar sínteses de 
conteúdo de docu-

 
- Análise de documentos 
do manual. 
- Exposição. 
- Diálogo professor/alunos. 
- Debates. 
- Leitura e análise de notí-
cias da imprensa escrita e 
de outro material. 
- Elaboração de esquemas-
síntese. 
- Análise de estatísticas 
disponibilizadas por orga-
nismos nacionais e inter-
nacionais. 
- Consulta de Sites na In-
ternet. 
- Visionamento de docu-
mentários. 
 

 
Trabalho de grupo e 
apresentação oral 
Trabalho a pares 

 (80%) 
 

Fichas de trabalho 
 Observação dos alunos 

em sala de aula 
 (15%) 

 
Assiduida-

de/pontualidade; Cum-
primento das tarefas 
propostas (interesse, 

empenho, autonomia e 
sentido crítico); 

Contribuição para o 
trabalho a pares. 

(5%) 
 

 

8 tempos 
1.º Período 
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mentação analisada. 
- Utilizar técnicas de 
representação da rea-
lidade como esque-
mas-síntese, quadros 
de dados e gráficos. 
- Desenvolver o espíri-
to crítico. 
- Desenvolver a capa-
cidade de discutir idei-
as, de as fundamentar 
corretamente e de 
atender às ideias dos 
outros. 

 
1 - A ACTIVIDA-
DE ECONÓMICA 
E 
A CIÊNCIA ECO-
NÓMICA 
. 

 
- Realidade social e Ciências 
Sociais. 
- Fenómenos sociais e fe-
nómenos económicos. 
- A Economia como ciência 
– objeto de estudo. 
- A atividade económica e 
os agentes económicos 

 
- Compreender o obje-
to da Ciência Económi-
ca 
 - Conhecer o papel 
dos agentes económi-
cos na atividade eco-
nómica 

 
- Análise de documentos 
do manual. 
- Exposição. 
- Diálogo professor/alunos. 
- Debates. 
- Leitura e análise de notí-
cias da imprensa escrita e 
de outro material. 
- Elaboração de esquemas-
síntese. 
- Análise de estatísticas 
disponibilizadas por orga-
nismos nacionais e inter-
nacionais. 
- Consulta de Sites na In-
ternet.. 
- Realização de trabalhos 
de grupo. 

 
Teste escrito 

Trabalho de grupo escri-
to e apresentação oral 

Trabalho a pares 
 (80%) 

 
Fichas de trabalho 

 Observação dos alunos 
em sala de aula 

 (15%) 
 

Assiduida-
de/pontualidade; Cum-

primento das tarefas 
propostas (interesse, 

empenho, autonomia e 
sentido crítico); 

Contribuição para o 
trabalho a pares. 

 
30 tempos 
1.º Período 
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(5%) 

 
2 - NECESSIDA-
DES E CONSU-

MO 
 

 
- Necessidades – noção e 
classificação. 
- Consumo – noção e tipos 
de consumo. 
- Padrões de consumo – 
diferenças e fatores expli-
cativos. 
- Evolução da estrutura do 
consumo em Portugal e na 
União Europeia. 
- A sociedade de consumo. 
- Consumerismo e respon-
sabilidade social dos con-
sumidores. 
- A defesa dos consumido-
res em Portugal e na União 
Europeia. 
 
 
 

 
- Compreender o papel 
do consumidor na 
atividade económica 
- Conhecer os diversos 
tipos de consumo 
- Analisar a evolução 
da estrutura de con-
sumo 
Compreender a res-
ponsabilidade social 
do consumidor 

 
- Análise de documentos 
do manual. 
- Exposição. 
- Diálogo professor/alunos. 
- Debates. 
- Leitura e análise de notí-
cias da imprensa escrita e 
de outro material. 
- Elaboração de esquemas-
síntese. 
- Análise de estatísticas 
disponibilizadas por orga-
nismos nacionais e inter-
nacionais. 
- Consulta de Sites na In-
ternet. 
- Realização de trabalhos 
de grupo 

 
Teste escrito 

Trabalho de grupo escri-
to e apresentação oral 

Trabalho a pares 
 (80%) 

 
Fichas de trabalho 

 Observação dos alunos 
em sala de aula 

 (15%) 
 

Assiduida-
de/pontualidade; Cum-

primento das tarefas 
propostas (interesse, 

empenho, autonomia e 
sentido crítico); 

Contribuição para o 
trabalho a pares. 

(5%) 

 
34 tempos 
1.º Período 

 

 
3 - A PRODUÇÃO 
DE BENS E 
SERVIÇOS 
 

 
- Bens – noção e classifica-
ção. 
- Produção e processo pro-
dutivo. 
Sectores de atividade eco-
nómica. 
- Fatores de produção – 
noção e classificação. 
- A combinação dos fatores 
de produção. 

 
- Conhecer os fatores 
produtivos 
- Compreender o papel 
do desenvolvimento 
tecnológico no fenó-
meno da produção  
- Analisar diferentes 
combinações de fato-
res produtivos 

 
- Análise de documentos 
do manual. 
- Exposição. 
- Diálogo professor/alunos. 
- Debates. 
- Leitura e análise de notí-
cias da imprensa escrita e 
de outro material. 
- Elaboração de esquemas-
síntese. 
- Análise de estatísticas 

 
Teste escrito 

Trabalho de grupo escri-
to e apresentação oral 

Trabalho a pares 
 (80%) 

 
Fichas de trabalho 

 Observação dos alunos 
em sala de aula 

 (15%) 
 

 
28 tempos 
2.º Período 

 



4 
 

disponibilizadas por orga-
nismos nacionais e inter-
nacionais. 
- Consulta de Sites na In-
ternet. 

Assiduida-
de/pontualidade; Cum-

primento das tarefas 
propostas (interesse, 

empenho, autonomia e 
sentido crítico); 

Contribuição para o 
trabalho a pares. 

(5%) 

 
4 - COMÉRCIO E 
MOEDA 
 
 
 

 
- Comércio – noção e tipos. 
- A evolução da moeda – 
formas e funções. 
- A nova moeda portuguesa 
– o euro 
- O preço de um bem – 
noção e componentes. 
- A inflação – noção e me-
dida. 
- A inflação em Portugal e 
na 
União Europeia 

 
- Compreender a im-
portância do comércio 
- Conhecer a evolução 
da moeda 
- Conhecer as compo-
nentes dos preços dos 
bens 
- Analisar a evolução 
da inflação em Portu-
gal e na União Euro-
peia 
 
 

 
- Análise de documentos 
do manual. 
- Exposição. 
- Diálogo professor/alunos. 
- Debates. 
- Leitura e análise de notí-
cias da imprensa escrita e 
de outro material. 
- Elaboração de esquemas-
síntese. 
- Realização de fichas de 
trabalho. 
- Análise de estatísticas 
disponibilizadas por orga-
nismos nacionais e inter-
nacionais. 
- Consulta de Sites na In-
ternet.. 
- Realização de trabalhos 
de grupo. 

 
Teste escrito 

Trabalho de grupo escri-
to e apresentação oral 

Trabalho a pares 
 (80%) 

 
Fichas de trabalho 

 Observação dos alunos 
em sala de aula 

 (15%) 
 

Assiduida-
de/pontualidade; Cum-

primento das tarefas 
propostas (interesse, 

empenho, autonomia e 
sentido crítico); 

Contribuição para o 
trabalho a pares. 

(5%) 

 
28 tempos 
2.º Período 

 

 
5 - PREÇOS E 
MERCADOS 

 

 
- Mercado – noção e exem-
plos de mercados. 
- O mecanismo de merca-

 
- Compreender o me-
canismo do mercado 
- Conhecer as caracte-

 
- Análise de documentos 
do manual. 
- Exposição. 

 
Teste escrito 

Trabalho de grupo escri-
to e apresentação oral 

 
18 tempos 
2.º Período 
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do. 
- Estrutura dos mercados. 
 
 
 
 
 
 
 

rísticas fundamentais 
da procura e da oferta 
- Conhecer o funcio-
namento de diferentes 
tipos de mercado 
 
 

- Diálogo professor/alunos. 
- Debates. 
- Leitura e análise de notí-
cias da imprensa escrita e 
de outro material. 
- Elaboração de esquemas-
síntese. 
- Análise de estatísticas 
disponibilizadas por orga-
nismos nacionais e inter-
nacionais. 
- Consulta de Sites na In-
ternet.. 
- Realização de trabalhos 
de grupo. 

Trabalho a pares 
 (80%) 

 
Fichas de trabalho 

 Observação dos alunos 
em sala de aula 

 (15%) 
 

Assiduida-
de/pontualidade; Cum-

primento das tarefas 
propostas (interesse, 

empenho, autonomia e 
sentido crítico); 

Contribuição para o 
trabalho a pares. 

(5%) 

 
 
 
 

 
6 - RENDIMENTO 
E REPARTIÇÃO 
DOS RENDI-
MENTOS 
 

 
- A atividade produtiva e a 
formação dos rendimentos. 
- A repartição funcional dos 
rendimentos. 
- A repartição pessoal dos 
rendimentos. 
- A redistribuição dos ren-
dimentos. 
- As desigualdades na re-
partição dos rendimentos 
em Portugal e na União 
Europeia. 

 
- Conhecer o processo 
de formação dos ren-
dimentos 
- Analisar as diferentes 
formas da repartição 
dos rendimentos 
- Compreender os 
mecanismos de redis-
tribuição dos rendi-
mentos 
- Analisar as desigual-
dades na repartição 
dos rendimentos 
 
 

 
- Análise de documentos 
do manual. 
- Exposição. 
- Diálogo professor/alunos. 
- Debates. 
- Leitura e análise de notí-
cias da imprensa escrita e 
de outro material. 
- Elaboração de esquemas-
síntese. 
- Análise de estatísticas 
disponibilizadas por orga-
nismos nacionais e inter-
nacionais. 
- Consulta de Sites na In-
ternet.. 

 
Teste escrito 

Trabalho de grupo escri-
to e apresentação oral 

Trabalho a pares 
 (80%) 

 
Fichas de trabalho 

 Observação dos alunos 
em sala de aula 

 (15%) 
 

Assiduida-
de/pontualidade; Cum-

primento das tarefas 
propostas (interesse, 

empenho, autonomia e 

 
20  tempos 
3.º Período 
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- Realização de trabalhos 
de grupo. 

sentido crítico); 
Contribuição para o 

trabalho a pares. 
(5%) 

 
7 - POUPANÇA E 
INVESTIMENTO 
 

 
- A utilização dos rendimen-
tos – o consumo e a pou-
pança 
- Os destinos da poupança. 
A importância do investi-
mento 
- O financiamento da ativi-
dade económica – autofi-
nanciamento e financia-
mento externo 
- O investimento em Portu-
gal e o investimento portu-
guês no estrangeiro 
 

 
- Conhecer os destinos 
da poupança 
- Compreender a im-
portância da formação 
de capital na economia 
- Conhecer as formas 
de financiamento da 
atividade económica 
 
 

 
- Análise de documentos 
do manual. 
- Exposição. 
- Diálogo professor/alunos. 
- Debates. 
- Leitura e análise de notí-
cias da imprensa escrita e 
de outro material. 
- Elaboração de esquemas-
síntese. 
- Análise de estatísticas 
disponibilizadas por orga-
nismos nacionais e inter-
nacionais. 
- Consulta de Sites na In-
ternet.. 
- Realização de trabalhos 
de grupo. 

 
Teste escrito 

Trabalho de grupo escri-
to e apresentação oral 

Trabalho a pares 
 (80%) 

 
Fichas de trabalho 

 Observação dos alunos 
em sala de aula 

 (15%) 
 

Assiduida-
de/pontualidade; Cum-

primento das tarefas 
propostas (interesse, 

empenho, autonomia e 
sentido crítico); 

Contribuição para o 
trabalho a pares. 

(5%) 

 
20 tempos 
3.º Período 

 

 

I – No domínio dos conhecimentos 
Compreender a perspectiva da Ciência Económica na análise dos fenómenos sociais. 
Integrar os fenómenos económicos no contexto dos fenómenos sociais. 
Compreender conceitos económicos fundamentais. 
Utilizar correctamente a terminologia económica. 
Compreender normas básicas da contabilização da actividade económica das sociedades. 
Compreender aspectos relevantes da organização económica das sociedades. 
Conhecer aspectos relevantes das economias portuguesa e da União Europeia. 
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II – No domínio das competências e das atitudes 
Desenvolver hábitos e métodos de estudo. 
Desenvolver competências no domínio do “aprender a aprender”. 
Desenvolver o gosto pela pesquisa. 
Desenvolver capacidades de compreensão e de expressão oral e escrita. 
Pesquisar informação em diferentes fontes, nomeadamente com a utilização das novas tecnologias da informação. 
Analisar documentos de diversos tipos – textos de autor, notícias da imprensa, dados estatísticos, documentos audiovisuais. 
Interpretar quadros e gráficos. 
Elaborar sínteses de conteúdo de documentação analisada. 
Utilizar técnicas de representação da realidade como esquemas-síntese,quadros de dados e gráficos. 
Fazer comunicações orais com apoio de suportes diversificados de apresentação de informação. 
Estruturar respostas escritas com correcção formal e de conteúdo. 
Elaborar projectos de trabalho, realizá-los e avaliá-los. 
Desenvolver o espírito crítico. 
Desenvolver a capacidade de discutir ideias, de as fundamentar corretamente e de atender às ideias dos outros. 
Desenvolver o espírito de tolerância, de respeito pela diferença e de cooperação. 
Desenvolver o espírito criativo e de abertura à inovação. 
Desenvolver a capacidade de intervir de forma construtiva. 

 

 

 

 


