COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA – LISBOA
ANO LECTIVO 2017/2018

Departamento de Ciências Socioeconómicas
DISCIPLINA: Direito 12º ano
PLANIFICAÇÃO Trimestral
..................................................................................................................
Competências a desenvolver








Compreender a natureza social do
Homem
Distinguir ordem social de ordem
natural
Reconhecer a necessidade da
existência do Direito
Conhecer as diversas ordens sociais
normativas

Conteúdos
1- Introdução à Disciplina –
Sensibilização
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 objeto e fim do Direito
2.1 Noção de personalidade jurídica



Compreender as relações que se
podem estabelecer entre as diversas
ordens sociais normativas



Compreender as características das
regras jurídicas



Compreender o Direito como produto
cultural



Compreender que a pessoa é o
fundamento e o fim da ordem
jurídica

2.2 Direito constitucional
2.3 os direitos fundamentais
dos cidadãos – direitos, liberdades e
garantias
2.4 A problemática dos Direitos Humanos



Distinguir personalidade jurídica
de capacidade jurídica



Compreender a importância dos
direitos de personalidade



Conhecer alguns direitos civis e
políticos

Direito público e Direito privado
2. Noção e elementos do Estado
Uso da C.R.P.
Sistema de Articulado
Resolução de Hipóteses Práticas

Aulas Previstas

1ºPeriodo
56 aulas
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Compreender a noção de Estado e
respetivos
elementos:
comunidade,
território, poder político
 Identificar situações onde se
verifica a inexistência de um ou
mais desses elementos
 Distinguir poder político de
soberania
 Articular as funções com
os
órgãos
do
Estado
e
Compreender
a
importância
dos órgãos de soberania em
Portugal
 Identificar os diversos órgãos
de
soberania
e
respetiva
composição e funções
 Articular o funcionamento dos
diversos órgãos de soberania
 •Compreender
o
conceito
de
«fontes do Direito»
 Compreender as fontes do Direito
no sistema jurídico português
 Compreender a importância da lei
como
fonte
privilegiada
do
Direito
 Distinguir:
 – Lei em sentido amplo, de lei
em sentido restrito
 – Lei em sentido material, de
lei em sentido formal
 – Lei constitucional, de lei
ordinária

Analisar as principais
fases do processo de
elaboração das leis e dos
decretos-leis

Conteúdos

Aulas Previstas

2ºPeriodo
3. Poderes e funções do Estado
4. Órgãos de soberania
5. Do Estado de direito ao Estado social de
direito
6. A lei vs Costume
6.1 os vários sentidos da lei
6.2 O processo de elaboração das leis
6.3 O início e o termo de vigência da lei
6.4 A hierarquia das leis
7. A jurisprudência
8. A doutrina
9. Os tratados internacionais
10 O controlo da legalidade
Legalidade e Direitos fundamentais
Mecanismos de defesa dos cidadãos
perante a Administração Pública

44 aulas
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Identificar os elementos



da relação jurídica

Conteúdos

Aulas Previstas

Caracterizar o sujeito ativo e o
sujeito passivo
Relacionar personalidade jurídica com
capacidade jurídica

11. Noção de relação jurídica

Distinguir capacidade jurídica (ou de
gozo) de capacidade de exercício de
direitos. identificar as principais

36 aulas
11.1 Direito subjetivo
e dever jurídico

situações de incapacidade. conhecer as
diferentes formas de suprimento das

11.2 Direito potestativo e sujeição

incapacidades. distinguir objeto

11.3 Elementos da relação Jurídica
 Sujeito
 Objeto
 Facto
 garantia

imediato de mediato. conhecer os
possíveis objetos da relação jurídica
e sua relevância identificar e
reconhecer o que é facto jurídico


Classificar factos jurídicos



Conhecer e classificar o negócio
jurídico



Distinguir as garantias reias e
pessoais

3ºPeriodo

