COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA – LISBOA
ANO LECTIVO 2016/2017

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Económicas
DISCIPLINA: Economia A 11º
COMPETÊNCIAS/CONTEÚDOS
.................................................................................................................
Competências a desenvolver
• 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 correctamente 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

Conteúdos

8.1 O circuito económico
8.2 O equilíbrio entre recursos e empregos
9.1 Noção de Contabilidade Nacional
9.2 Conceitos necessários à Contabilidade Nacional
9.3 Óticas de cálculo do valor do produto
9.4 Limitações da Contabilidade Nacional
9.5 As Contas Nacionais Portuguesas
10. Relações económicas com o Resto do Mundo
10.1. A necessidade e a diversidade de relações
internacionais
10.2. O registo das relações com o Resto do Mundo – a
Balança dePagamentos
10.2.1 A Balança Corrente
10.2.2 A Balança de Capital
10.2.3 A Balança Financeira
10.3. As políticas comerciais e a organização do
comércio mundial
10.4. As relações de Portugal com a União Europeia e
com o Resto do Mundo
11. A intervenção do Estado na economia
11.1. Funções e organização do Estado
11.2. A intervenção do Estado na actividade económica
11.2.1 Funções económicas e sociais do Estado
11.2.2 Instrumentos de intervenção económica e social
do Estado
11.3 As políticas económicas e sociais do Estado
português
A economia portuguesa no contexto da União Europeia
12.1 Noção e formas de integração económica
12.2 O processo de integração na Europa
12.3 Desafios da UE na actualidade
12.4 Portugal no contexto da U.E.
Revisões do 10º ano

Aulas previstas

1º Período – 80 aulas
2º período – 60 aulas
3º Período – 45 aulas
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