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1. RESUMO DA PLANIFICAÇÃO 
 

 

Conteúdos 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

Aulas Previstas (50 minutos ) 70* 78* 34* 

1.º PERÍODO 70 

Unidade letiva 8 – Os agentes económicos e o circuito económico  (12) 

Unidade letiva 9 – A contabilidade nacional  

Noção, Conceitos, Óticas do cálculo,  Limitações e Contas Nacionais; Avaliação 

(40) 

 

Unidade letiva 10 – As relações económicas com o Resto do Mundo  

Sua necessidade, diversidade de relações, registo e balanças. 

(20) 

 

2.º PERÍODO 78 

Cont. unidade 10: balanças, organização do comércio mundial,  Portugal/ U.E./Resto do Mundo      (30) 

Unidade letiva 11 – A intervenção do Estado na Economia  

Funções, organização do Estado e intervenção do Estado na atividade económica 
(48) 

3.º PERÍODO 34 

Unidade letiva 12 – A economia portuguesa no contexto da U.E.  

Noção e formas e processo de integração económica, desafios da U.E., Portugal e U.E.   
(20) 

*O número de aulas é indicativo e pode variar ligeiramente de turma para turma 

Provas de Avaliação 2 2 1 
 

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

© caso não se realizem trabalhos, as fichas e testes de avaliação passarão a valer 90%. o professor pode decidir substituir 
um teste por um trabalho (de grupo ou individual) que neste caso terá o peso de um teste. 

 

3. Ponderação e progressão da classificação: 1ºP = 100%; 2ºP (60%) + 1ºP (40%); CIF = 3ºP 
(40%) + 2ºP (60%).  
 

4. MATERIAL NECESSÁRIO 

Manual adotado, material de escrita e calculadora. O caderno deve possibilitar a utilização e 
arquivo de folhas soltas (textos de apoio e exercício para corrigir).                                                                                

Domínios Indicadores/instrumentos Ponderação 

Conhecimentos 
- Fichas de avaliação; testes © 70% 

90% 
- Trabalhos de grupo; trabalhos individuais © 20%  

Atitudes e 

valores 

Participação + empenho 

em contexto de aula 

-Participação Escrita; participação Oral; 

participação na realização de atividades 

individuais e de grupo. 

- Empenho no trabalho; presença do material 

escolar; caderno diário atualizado. 

5% 

10% 

Comportamento/Cidadania 

- Assiduidade; pontualidade; respeito; saber-

estar; colaboração/ entreajuda; tolerância; 

atenção. 

5% 


