
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: O.G.E.  Ano: 11º  Curso: Profissional Técnico de 

Comércio 
 

Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1º Módulo 7 - Legislação comercial 

Legislação comercial 
1. Noções fundamentais de direito 
1.1. As fontes de direito 
1.2. Caraterísticas da norma jurídica 
1.3. Distinção entre direito público e direito privado 
2. A empresa e o direito 
2.1. Tipos de empresas: 
2.1.1. Singulares 
1. Empresário em nome individual 
1.1.1.1. EIRL 
1.1.2. Coletivas 
1.1.2.1. Sociedades comerciais: 
1.1.2.1.1. Sociedade em nome coletivo 
1.1.2.1.2. Sociedade por quotas 
1.1.2.1.3. Sociedade em comandita 
1.1.2.1.4. Sociedade anónima 
1.1.2.1.5. Sociedade unipessoal 
1.1.2.2. Sociedades civis 
2. Contratos comerciais mais usuais 
2.1. Contrato de compra e venda 
2.2. Contrato de locação 
2.3. Contrato de prestação de serviços 
2.4. Cumprimentos e garantias dos contratos 
 

30 

1º/2º 
Módulo 8 - Introdução ao Sistema de 
Normalização Contabilística 

Introdução ao Sistema de Normalização Contabilística 
1. Conceitos contabilísticos 
1.1.1. Património 
1.1.2. Inventário 
2. Sistema de Normalização Contabilística 
2.1. Código de contas e normas contabilísticas 
2.2. Modelos de Demonstrações Financeiras 

36 



2.2.1. Balanço 
2.2.2. Demonstração de Resultados 
Anexo 
 

2º/3º 
Módulo 9 -	Introdução aos Modelos de 
Demonstrações Financeiras 

Introdução aos Modelos de Demonstrações Financeiras 
1. Introdução aos modelos de demonstrações financeiras 
1.1. Balanço inicial 
1.2. Demonstração dos resultados por naturezas 
1.3. Demonstração dos resultados por funções 
1.4. Demonstração dos fluxos de caixa 
1.5. Balanço final 
2. Rubricas do balanço 
2.1. Contas do Ativo, do Passivo e do Capital Próprio 
2.2. Inventário e balanço 
2.3. Capital, reservas e resultados 
 

30 

3º 
Módulo 10 - Código de Contas e Normas 
Contabilísticas 

Código de Contas e Normas Contabilísticas 
1. Análise das Normas Contabilísticas 
1.1. Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) 
1.2. Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE) 
1.3. Normas Interpretativas (NI) 
2. Código das contas (CC) 
2.1. Meios Financeiros Líquidos 
2.2. Contas a Receber e a Pagar 
2.3. Inventários e Ativos Biológicos 
2.4. Investimentos 
2.5. Capital, reservas e Resultados Transitados 
2.6. Gastos 
2.7. Rendimentos 
2.8. Resultados 
3. Lançamentos contabilísticos 
3.1. Debitar e Creditar 
3.2. Operações com as contas 
 

54 

 
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. 7 - Legislação comercial 
 

a. Interpreta o princípio da liberdade contratual; 
b. Descreve a tramitação legal para a criação de uma organização; 
c. Identifica os requisitos dos contratos; 
d. Classifica juridicamente empresas; 
e. Distingue as garantias pessoais das garantias reais; 
f. Distingue penhor de hipoteca; 
g. Lista efeitos do não cumprimento dos contratos; 
h. Calcula juros legais; 
i. Interpreta a legislação comercial relevante para a atividade da 

organização. 

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

 
Mód. 8 - Introdução ao Sistema de 
Normalização Contabilística 
 

a. Define património; 
b. Distingue elementos patrimoniais ativos de passivos; 
c. Determina o valor do património; 
d. Define e elabora inventários; 
e. Define conta; 
f. Distingue Ativo, de Passivo e de Capital Próprio; 
g. Identifica a equação geral do balanço; 
h. Distingue balanço inicial de balanço final; 
i. Elabora balanços; 
j. Define débito e crédito de uma conta; 
k. Calcula saldos de uma conta e movimenta contas; 
l. Distingue variações permutativas de modificativas; 
m. Elabora balancetes; 
n. Distingue gastos de rendimentos; 
o. Apura o resultado líquido do período 

 
Mód. 9 - Introdução aos Modelos de 
Demonstrações Financeiras 
 

a. Identifica os modelos de demonstrações financeiras; 
b. Define o conceito de património da empresa; 
c. Distingue bens de direitos e de obrigações; 
d. Define o conceito de Ativo e de Passivo; 
e. Identifica ativos e passivos da empresa; 
f. Distingue património de inventário; 



g. Elabora inventários; 
h. Elabora uma representação de balanço; 
i. Elabora modelos simplificados de demonstrações financeiras; 
j. Agrega os elementos patrimoniais em contas; 
k. Identifica as contas do Ativo, do Passivo e do Capital Próprio e as 

contas de gastos e rendimentos; 
l. Apura o resultado líquido do período; 
m. Elabora o balanço inicial e final de acordo com o modelo 

estabelecido pelo SNC; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mód. 10 - Código de Contas e Normas 
Contabilísticas 
 
 

a. Identifica as partes integrantes da conta; 
b. Distingue débito de crédito; 
c. Calcula saldos; 
d. Classifica os saldos quanto à sua natureza; 
e. Reconhece as regras de movimentação de contas; 
f. Executa lançamentos contabilísticos; 
g. Define a noção de razão; 
h. Elabora balancetes de verificação e balancetes finais; 
i. Apura o resultado líquido do exercício e elaborar demonstrações de 

resultados; 
j. Identifica o percurso entre um balanço inicial e um balanço final; 
k. Elabora demonstrações de resultados; 
l. Interpreta dados constantes do balanço e da demonstração de 

resultados; 
 

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; 
 

 


