
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Economia  Ano: 10º  Curso: Profissional  Técnico de 

Comércio 
 

Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1º Módulo 1  

 

A Economia e o problema económico  
24 

1º/2º Módulo 2 

 

Os agentes económicos e as atividades  económicas 
48 

2º  Módulo 3 

 

Mercados de bens e serviços e de fatores produtivos 
30 

2º/3º Módulo 4 

 

Moeda e financiamento da atividade económica  

            

30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Revela muitas dificuldades Revela dificuldades Revela alguma facilidade Revela facilidade Revela bastante facilidade 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 59% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

Módulos Descritores 
Instrumentos 

de Avaliação 

Mód. 1 -A Economia e o problema económico. 
 

 
a. Explicita a especificidade do objeto de estudo da Economia. 
b. Explica em que consiste o problema económico relacionando-o com os 
    conceitos de escolha e de custo de oportunidade. 
c. Distingue diversos tipos de necessidades. 
d. Classifica  os  diferentes tipos de bens económicos. 

 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
trabalho. 
Outros 
trabalhos 
escritos/orais. 
Participação 
na aula. 
Teste e/ou 
Trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mód. 2 - Os agentes económicos e as atividades  
económicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Explicita as funções dos diferentes agentes económicos. 
b. Explica a complementaridade das actividades económicas. 
c. Relaciona produção com sectores de actividade económica. 
d. Relaciona os conceitos de valor acrescentado e Produto Interno Bruto 
   (PIB). 
e. Reconhece a produção como uma combinação de factores de produção. 
f. Caracteriza os factores de produção. 
g. Explica a importância dos recursos naturais na actividade produtiva. 
h. Distingue a combinação dos factores produtivos a curto e a longo prazo. 
i. Explicita as formas de avaliação da eficácia da produção. 
j. Identifica os factores que estão na base da melhoria da eficácia da produção. 
k. Explica a importância da distribuição na actualidade. 
l. Distingue os diferentes circuitos de distribuição. 
m.Caracteriza os diversos tipos de comércio. 
n. Indica os diferentes métodos de vendas. 
o. Relaciona o processo de venda com o tipo de comércio e com o método 
    de venda. 
p. Refere as várias etapas do processo de venda 
q. Distingue os diferentes tipos de consumo. 
r. Explica de que modo os factores económicos influenciam os padrões de 
   consumo. 
s. Explica de que modo os factores extra-económicos influenciam os 
    padrões de consumo. 
t. Justifica o aparecimento do consumerismo e do movimento dos 
    consumidores. 
u. Enumera direitos e deveres dos consumidores. 
 



Mód. 3 - Mercados de bens e serviços e de fatores 
produtivos 
 

 

a. Relaciona a evolução do conceito de mercado com o desenvolvimento das 
     novas tecnologias. 
b. Refere a existência de variados mercados. 
c. Conhece as componentes do mercado (procura e oferta). 
d. Caracteriza as diferentes estruturas do mercado, 
e. Explica a lei da procura. 
f.  Reconhece os diferentes graus de elasticidade da procura-preço. 
g. Relaciona os deslocamentos da curva da procura com as alterações das suas  
    determinantes. 
h. Explica a lei da oferta. 
i.  Reconhece os diferentes graus de elasticidade da oferta relativamente ao  
    preço. 
 j. Relaciona os deslocamentos da curva da oferta com as alterações das suas 
    determinantes. 
k. Explica o significado da situação de equilíbrio no mercado de concorrência 
    perfeita. 
l. Justifica a existência de monopólios. 
m. Identifica os problemas associados à formação dos preços em mercado de 
    monopólio. 
n. Refere a existência de diferentes tipos de oligopólio. 
o. Caracteriza o mercado de concorrência monopolística quanto aos produtos 
    transaccionados. 
p. Identifica factores que permitem a diferenciação do produto neste tipo de 
    mercado. 
q. Refere a segmentação do mercado de trabalho. 
r. Conhecer as componentes do mercado de trabalho (procura e oferta). 
s. Relaciona oferta de trabalho e salário (curva da oferta de trabalho). 
t. Explica de que forma a mudança de gostos, as alternativas noutros sectores e 
as migrações se reflectem na oferta de trabalho. 
u. Relaciona procura de trabalho e salário (curva da procura de trabalho). 
v. Explicita o significado de salário de equilíbrio. 
w. Interpreta o desemprego como um desequilíbrio do mercado. 
x. Explica a acção dos sindicatos e do Estado sobre o mercado de trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
trabalho. 
Outros 
trabalhos 
escritos/orais. 
Participação 
na aula. 
Teste e/ou 
Trabalho. 
 

Mód.4	-Moeda e financiamento da atividade 
económica 

 
a. Caracteriza os diferentes tipos de moeda. 
b. Explicita as funções da moeda. 
c. Relaciona as novas formas de pagamento com a evolução tecnológica. 
d. Identifica factores que influenciam a formação dos preços (custo de  
    produção, mecanismo de mercado). 
e. Relaciona Índice de Preços no Consumidor (IPC) e taxa de inflação. 
f. Distingue formas de cálculo da inflação. 
g. Explica as consequências da inflação. 
h. Refere os destinos da poupança. 
i. Explica as funções do investimento na actividade económica. 
j. Distingue os diversos tipos de investimento. 



 
k. Justifica a importância económica do investimento em I&D na actividade 
    económica. 
l.  Distingue financiamento interno (auto-financiamento) de financiamento 
    externo. 
m. Distingue as diferentes formas de financiamento externo. 
n.  Relaciona o crédito bancário com o financiamento externo indirecto. 
o.  Reconhece o mercado de títulos como uma fonte de financiamento externo 
directo 
 
 
 
 

Notas: 
- a avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados; 
 

 


