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Competências a desenvolver

Conteúdos

• 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

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

Aulas Previstas

1º Período

84 aulas

COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA – LISBOA
ANO LECTIVO 2017/2018
Competências a desenvolver

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
 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
 Representar graficamente as curvas
da oferta e da procura

4.2 A evolução da moeda – formas e funções

4.3 A nova moeda portuguesa – o euro

4.4 O preço
componentes

de

um

bem

–

noção

e

2º Período
4.5 A inflação – noção e medida
78 aulas
4.6 A inflação em Portugal e no Contexto
da U.E.
5.1 Noção e exemplos de mercado

 Relacionar as deslocações das curvas
da procura e da oferta com
variações das suas determinantes

5.2 O mecanismo de mercado

 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)
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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
Conhecer o papel das instituições
financeiras no 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
7.4 O investimento em Portugal
e o investimento português
no estrangeiro

Aulas Previstas

