
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino:Secundário  Disciplina: Economia A  Ano: 11º  Curso: Científico / Humanístico 
 

Planificação Anual 

Período Sequências Conteúdos Programáticos/Aprendizagens Essenciais Tempos letivos 

 

1.º 

8. Os agentes económicos e o 
circuito económico. 
 
 
 
 
 
9. A contabilidade nacional. 
 

8.1 O circuito económico 
1.Os agentes económicos e as suas funções. 
2.Fluxos reais e fluxos monetários. 
3.O circuito económico. 

8.2 O equilíbrio entre recursos e emprego 
 
 
9.1 Noção de contabilidade nacional. 
9.2 Conceitos necessários à contabilidade nacional. 
     1. Território económico e residente. 
     2. Unidades e setores institucionais. 
     3. Ramos de atividade. 
9.3 Óticas de cálculo do valor do produto. 
     1. Cálculo do valor do produto pela ótica da produção. 
     2. Cálculo do valor do produto pela ótica do rendimento. 
     3. Cálculo do valor do produto pela ótica da despesa. 
     4. As óticas da produção, do rendimento e da despesa. 
9.4 Limitações da contabilidade nacional. 
     1.A economia não registada. 
     2. Externalidades. 
9.5 As contas nacionais portuguesas. 

 

71 

 

2.º 

10. Relações económicas com o 
resto do mundo. 
 
 
 
 
 

10.1A necessidade e a diversidade das relações económicas 
internacionais. 

10.2 O registo das relações económicas com o resto do mundo: a 
balança de pagamentos. 

     1. A balança corrente. 
     2.A balança de capital. 
     3. A balança financeira. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. A intervenção do Estado na 
economia. 
 

 
10.3 As políticas comerciais e a organização do comércio mundial. 
     1. As políticas comerciais. 
     2. A organização mundial do comércio (OMC). 
10.4 As relações económicas de Portugal com a União Europeia e com o 

resto do mundo. 
     1. Criação e desvio de comércio. 

           2. Relações económicas de Portugal com a União Europeia e o resto 
do mundo. 
 

11.1 Funções e organizações do Estado. 
11.2 A intervenção do Estado na atividade económica. 
     1. Funções económicas e sociais do Estado. 
     2. Instrumentos de intervenção económica e social do Estado. 
 
11.3 As políticas económicas e sociais do Estado português. 
     1. Algumas políticas económicas e sociais. 
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3.º 

12. A economia Portuguesa no 
contexto da União Europeia. 

12.1 Noção e formas de integra-ção. 
     1. Noção de integração. 
     2. Formas de integração. 
 
12.2 O processo de integração n Europa. 
     1. A comunidade europeia do carvão e do aço (CECA). 
     2. A comunidade económica europeia (CEE). 
     3. O mercado único europeu 
     4. A união europeia (UE). 
     5. A união económica e mo-netária (UEM). 
     6. As instituições europeias. 
 
12.3 Desafios da União Europeia na atualidade. 
     1. Diversidade, valores comuns e democracia. 
     2.A globalização e a crise económica. 
     3. O orçamento da União Europeia. 
     4. As políticas europeias e os fundos europeus. 
     5. As políticas de solidariedade ou de coesão. 
     6. As políticas para o desenvolvimento sustentável. 
      
12.4 Portugal no contexto da União Europeia. 
     1. A adesão à CEE (atual EU). 
     2. A adesão à moeda única. 
     3. A crise financeira e económica. 
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Critérios de Avaliação/Ponderação 

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

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% 

 

(Domínios/Sequências/Temas/Módulos e  

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes )/Descritores 
Ponderação Instrumentos de Avaliação 

8. Os agentes económicos e o circuito económico. 
 
- Distingue fluxo real de fluxo monetário;  
- Representa graficamente os diferentes fluxos que se estabelecem entre os a-
gentes económicos;   
- Justifica a necessidade de equilíbrio entre recursos e empregos numa econo-
mia. 
 

15% 

. Fichas de avaliação 

. Fichas formativas 

. Trabalhos práticos 

. Discussão de notícias e programas 
da especialidade 

. Observação direta 
 

9. A contabilidade nacional. 
 
- Refere objetivos da Contabilidade Nacional;  
- Distingue os conceitos necessários à Contabilidade Nacional (unidade institu-
cional; setores institucionais: Famílias, Sociedades financeiras, Sociedades não 
financeiras, Administrações públicas, Instituições sem fins lucrativos ao serviço 
das famílias/ISFLSF e Resto do mundo; território económico; unidade institu-
cional residente e unidade institucional não residente; ramos de atividade);  
- Explica as dificuldades do cálculo do valor da produção na ótica do Produto, 
explicitando em que consiste o problema da múltipla contagem e as formas de o 
ultrapassar (método dos produtos finais e método dosvalores acrescentados);  
- Deduz o valor do Produto a partir do Valor Acrescentado Bruto /VAB (soma do 
valor da produção por ramos de atividade deduzida do valor dos consumos in-
termédios necessários para a obter);  
- Distingue Produto Líquido de Produto Bruto (consumo de capital fixo/amorti-
zação), Produto Interno de Produto Nacional (saldo dos rendimentos primários 
com o Resto do mundo) e Produto a preços constantes de Produto a preços 
correntes e calcula o seu valor;  
- Explicita em que consiste o PIB na ótica da produção e calcula o seu valor (VAB 
a preços de base dos ramos de atividade acrescido dos impostos indiretos liga-

 
 
 
 
 
 
 

25% 

 

 

 

 

. Fichas de avaliação 

. Fichas formativas 

. Trabalhos práticos 

. Discussão de notícias e programas 
da especialidade 

. Observação direta 
 



dos ao produto líquido de subsídios);  
- Explicita em que consiste o PIB na ótica da Despesa, distinguindo cada uma das 
suas componentes (consumo privado, consumo público, investimento: FBCF+VE, 
exportações e importações); 
- Distingue Procura Interna de Procura Global e Despesa Interna de Despesa Na-
cional e calcula os seus valores;  
- Explicita em que consiste o PIB na ótica do Rendimento,	distinguindo cada uma 
das suas componentes (remuneração dos empregados, impostos sobre a produ-
ção e a importação líquidos de subsídios, excedente de exploração bruto/rendi-
mento misto) e calcula o seu valor;  
- Explicita o conceito de Rendimento Nacional Bruto, partindo do PIB a preços 
de mercado; - Constatar a igualdade básica da Contabilidade Nacional: Produto 
= Despesa = Rendimento;  
- Analisa limitações (economia não observada: autoconsumo, setor informal e 
economia subterrânea; externalidades: positivas e negativas) e insuficiências 
(nomeadamente, não traduzir o bem-estar da sociedade e as desigualdades na 
distribuição dos rendimentos) da Contabilidade Nacional. 
 
10. Relações económicas com o resto do mundo. 
 
- Justifica a existência de uma diversidade de relações internacionais;  
- Refere as componentes da Balança de Pagamentos (balanças corrente, de ca-
pital e financeira);  
- Caracteriza as componentes da Balança corrente: bens, serviços, rendimento 
primário e rendimento secundário;		
- Justifica a necessidade da realização de operações de câmbio e da utilização 
de taxas de câmbio, recorrendo à taxa de câmbio do euro para a sua conversão 
em diferentes moedas;  
- Relaciona a evolução da taxa de câmbio com o valor da moeda, explicitando as 
consequências dessas alterações no saldo do comércio internacional de bens 
(desvalorização / valorização da moeda);  
- Calcula e interpreta o saldo da Balança corrente e das respetivas compo-
nentes;  
- Calcula e interpreta indicadores do comércio internacional de bens (estrutura 
setorial e geográfica das importações e das exportações, grau de abertura ao 
exterior e taxa de cobertura);  
- Calcula e interpreta o saldo da Balança de capital;  
- Refere as componentes da Balança financeira;  
- Caracteriza as políticas comerciais de livre-cambismo e de protecionismo;  

20% 

 

 

 

 

 

 

. Fichas de avaliação 

. Fichas formativas 

. Trabalhos práticos 

. Discussão de notícias e programas 
da especialidade 

. Observação direta 
 



- Caracteriza os principais instrumentos utilizados para impedir o comércio li-
vre (contingentação, subsídios à exportação, dumping e barreiras alfandegárias: 
tarifárias e não tarifárias);  
- Explicita objetivos da Organização Mundial do Comércio (OMC), enquadrando-a 
no projeto de liberalização do comércio mundial.  
 
11. A intervenção do Estado na economia. 
 
- Caracteriza a estrutura do setor público em Portugal (Setor Público Adminis-
trativo e Setor Público Empresarial);  
- Justifica a intervenção do Estado na atividade económica (promover a efici-
ência, a estabilidade e a equidade);  
- Explicita os instrumentos de intervenção do Estado na esfera económica e so-
cial (planeamento e políticas económicas e sociais);  
- Apresenta o conceito de Orçamento do Estado;  
- Distingue receitas públicas de despesas públicas (correntes e de capital) e a-
presenta exemplos de receitas e de despesas públicas;    
- Calcula e classifica os saldos orçamentais (corrente, de capital, global e pri-
mário) e explicita a evolução desses saldos, em Portugal, em percentagem do 
PIB;		
- Explica a importância do Orçamento do Estado como instrumento de inter-
venção económica e social;  
- Dá exemplos de políticas económicas do Estado (políticas fiscal, orçamental, 
monetária e de preços), identificando os seus objetivos e instrumentos;  
- Dá exemplos de políticas sociais do Estado (combate ao desemprego e de re-
distribuição dos rendimentos), identificando algumas das suas medidas. 
 

20% 

 

 

 

 

. Fichas de avaliação 

. Fichas formativas 

. Trabalhos práticos 

. Discussão de notícias e programas 
da especialidade 

. Observação direta 
 

12. A economia Portuguesa no contexto da União Europeia. 
 
- Distingue as diversas formas de integração económica (sistema de preferências 
aduaneiras, zona de comércio livre, união aduaneira, mercado comum/mercado 
único, união económica e união monetária), apresentando as principais vanta-
gens da integração;  
- Enquadra historicamente o surgimento da União Europeia, identificando as 
principais etapas do seu processo de construção (Comunidade Europeia do Car-
vão e do Aço, Comunidade Europeia de Energia Atómica, Comunidade Econó-
mica Europeia, Ato Único Europeu, Mercado Único Europeu, União Europeia, 
União Económica e Monetária);		
- Refere as instituições da UE e as suas principais funções;  
- Distingue as componentes do orçamento da UE (receitas e despesas);  

 
 
 
 
 

20% 

 

 

 

. Fichas de avaliação 

. Fichas formativas 

. Trabalhos práticos 

. Discussão de notícias e programas 
da especialidade 

. Observação direta 



- Relaciona as políticas comunitárias com correção dos desequilíbrios macro-
económicos, melhoria da capacidade de ajustamento e necessidade de conver-
gência real entre os países da EU;  
- Explicita problemas/desafios que, na atualidade, se colocam à área do euro, 
destacando o papel do Banco Central Europeu, no âmbito da política monetária; 
- Problematiza desafios que, na atualidade, se colocam à UE, entre outros, o re-
lançamento do projeto europeu, os problemas económicos, a globalização e as 
alterações climáticas. 
 

 

Notas: 
- a avaliação é sempre formativa, mesmo a que resulta de uma classificação no final dos 1.º e 2.º períodos, com exceção da avaliação do final do 3.º 
período, que é sumativa e que resulta do juízo globalizante do ano; 
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- uminstrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos domínios/sequências/temas/módulos e conhecimentos, capacidades e 
atitudes que estão a ser avaliados; 
- a dificuldade registada num determinado período do ano não deve ser considerada na avaliação do 3.º período, quando se deteta que o aluno já 
superou o problema. 

Níveis de Desempenho 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 
Obrigatória (linguagens e textos; informação e comunicação; raciocínio e resolução de problemas; pensamento crítico e pensamento 
criativo; relacionamento interpessoal; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade estética e 
artística; saber científico, técnico e tecnológico; consciência e domínio do corpo), os descritores de desempenho são os seguintes: 

(Muito Bom) 
Nível 5 

18 a 20 valores 
 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a 
plenitude das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Bom) 
Nível 4 

14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a maior 
parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Suficiente) 
Nível 3 

10 a 13 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter pequenas dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de 
forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 
0 a 9 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e 
atitudes.  



 


