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DEPARTAMENTO DE Ciências Económicas e Sociais
DISCIPLINA: Economia A 10º ano
PLANIFICAÇÃO
..................................................................................................................
Competências a desenvolver
Compreender os fenómenos
económicos como fenómenos
sociais
 Compreender o objeto da ciência
económica. Conhecer o papel dos
agentes económicos na atividade
económica.
 Reconhecer a existência de múltiplas
necessidades decorrentes da vida
humana

Conteúdos
1.1 Realidade social e as ciências sociais
1.2 Fenómenos sociais e fenómenos
económicos
1.3 A Economia como ciência e o seu objeto
de estudo
1.4 A atividade económica e os agentes
económicos
2.1 Necessidades – noção e classificação

 Compreender o consumo como
satisfação de necessidades

2.2 Consumo – noção e tipos de consumo

 Analisar algumas situações dentro da
diversidade de padrões de
consumo

2.3 Padrões de consumo diferenças e fatores
explicativos

 Compreender a ação
condicionante/determinante
de fatores económicos e extraeconómicos sobre o consumo
 Compreender o conceito de bem
económico
 Aplicar a classificação dos bens
 Relacionar produção com satisfação
de necessidades

1º Período

2.4 Evolução da estrutura de consumo em
Portugal e na União Europeia
2.5 A sociedade de consumo
2.6 O consumerismo e a responsabilidade
social dos consumidores
2.7 A defesa dos consumidores em Portugal e
na União Europeia
3.1 Bens – noção e classificação

 Relacionar a estrutura sectorial
do produto com o nível de
desenvolvimento dos países

3.2 Produção e processo produtivo. Setores
de atividade económica

 Aplicar as fórmulas relativas à taxa
de atividade e desemprego

3.3 Fatores de produção – noção e
classificação
3.4 A combinação dos fatores de produção

 Interpretar valores

Aulas Previstas

78 aulas
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Competências a desenvolver

Conteúdos

Aulas Previstas

4.1 Comércio – noção e tipos
 Compreender aspetos importantes da
distribuição
 Compreender a função da
distribuição na atividade económica
 Compreender a função da moeda numa
economia de troca
Analisar o fenómeno inflacionista

4.2 A evolução da moeda – formas e funções

4.3 A nova moeda portuguesa – o euro

4.4 O preço de um bem – noção e componentes

 Compreender o conceito
de mercado
 Compreender o mecanismo
de mercado
 Conhecer as determinantes
da oferta e da procura
 Relacionar a oferta e a procura
com a variação dos preços

4.5 A inflação – noção e medida

4.6 A inflação em Portugal e no Contexto
da U.E.
5.1 Noção e exemplos de mercado

 Representar graficamente as curvas
da oferta e da procura
5.2 O mecanismo de mercado
 Relacionar as deslocações das curvas
da procura e da oferta com
variações das suas determinantes
 Determinar o ponto de equilíbrio
do mercado
Caracterizar diferentes tipos de
mercados – mercado de
concorrência perfeita e mercados
de concorrência imperfeita

5.3 Estrutura dos mercados

Abordagem inicial. Pontos 1, 2 e 3
da Unidade 6 - Rendimentos e
repartição
dos
rendimentos(até
onde for possível)

2º Período

78 aulas
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Conteúdos

Aulas Previstas

 Relacionar a atividade produtiva com
o processo de formação dos
rendimentos
 Compreender o processo de repartição
funcional dos rendimentos
 Analisar, de um ponto de vista
económico e social, o processo de
repartição pessoal dos rendimentos
 Relacionar salário nominal, taxa de
inflação e salário real
 Relacionar leque salarial com
desigualdades na repartição dos
rendimentos do trabalho

Unidade
6
–
Rendimentos
repartição dos rendimentos

e

A atividade produtiva e a formação dos
rendimentos

3º Período

6.2 A repartição funcional dos rendimentos

48 aulas

6.1

 Compreender o conceito de Rendimento
per capita

6.3 A repartição pessoal dos rendimentos

 Interpretar curvas de Lorenz

6.4 A redistribuição dos rendimentos

 Compreender os mecanismos de
redistribuição dos rendimentos

6.5. As desigualdades na repartição dos

Analisar

desigualdades

na

repartição

dos rendimentos em Portugal e na União
Europeia

rendimentos em Portugal e na União Europeia
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Competências a desenvolver

Conteúdos / Objetivos

 compreender a importância
do financiamento à economia

Unidade 7 – Poupança e investimento

 Compreender a relação entre
poupança, investimento e crescimento
da economia
 Compreender a importância do crédito
para o financiamento da atividade
económica

7.1 A utilização dos rendimentos – consumo
e poupança
7.2. Os destinos da poupança.
A importância do investimento
7.3 O financiamento da atividade económica
– autofinanciamento
e financiamento externo

Conhecer o papel das instituições
financeiras no financiamento
da atividade económica

7.4 O investimento em Portugal
e o investimento português
no estrangeiro

Aulas Previstas

