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PLANIFICAÇÃO RESUMIDA 
ANO LETIVO 2022/ 2023 

DISCIPLINA Economia A – 10.º ANO 

 

PERÍODOS 
LETIVOS 

1.º 2.º 3.º 

AULAS 
PREVISTAS 

[±] 84 [±] 66 [±] 54 
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MÓDULO INICIAL 
 
A atividade económica e a ciência 
económica 
 
- Explicitar a especificidade do objeto de 
estudo da Economia; - Explicar em que 
consiste o problema económico 
relacionando com os conceitos de escolha e 
de custo de oportunidade; - Identificar os 
agentes económicos e explicar as suas 
funções; - Explicar as principais atividades 
económicas e a sua. 
 
Necessidades e consumo 
 
- Relacionar necessidades e consumo; - 
Explicar de que forma o rendimento 
influencia a estrutura do consumo; - 
Explicitar de que modo outros fatores 
influenciam as escolhas dos; - Problematizar 
o papel do consumidor na atual sociedade 
de. 
 
A produção de bens e de serviços 
 
- Caraterizar e classificar os bens 
económicos; - Explicitar em que consiste a 
produção e o processo produtivo, 
relacionando-a com os setores de atividade 
económica; - Caraterizar os fatores 
produtivos  e reconhecer a importância da 
sua combinação para a atividade de 
produção; - Calcular e interpretar 
indicadores associados ao fator trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A produção de bens e de serviços 
- Explicitar caraterísticas do 
desenvolvimento tecnológico; - 
Distinguir a combinação dos 
fatores produtivos a curto prazo da 
de longo prazo; - Avaliar a 
combinação dos fatores produtivos 
a curto prazo, explicitando em que 
consiste a lei dos rendimentos 
marginais decrescentes; - Calcular 
os valores da produção total e da 
produtividade marginal, em função 
das variações do fator trabalho; - 
Avaliar a combinação dos fatores 
produtivos a longo prazo, tal 
implica: - Definir e calcular custos 
de produção (fixos, variáveis, 
médios e totais); - Definir 
economias de escala, 
deseconomias de escala e 
rendimentos à escala, identificando 
fatores que as influenciam; - 
Identificar medidas que poderão 
melhorar a combinação dos fatores 
produtivos (organização do 
processo produtivo, progresso 
técnico, formação dos recursos 
humanos e Investigação e 
Desenvolvimento). - Explicitar o 
conceito económico de mercado; - 
Caraterizar as componentes do 
mercado – procura e oferta; - 
Relacionar procura e preço – lei da 
procura – e fazer a sua 
representação gráfica; - Relacionar 
os deslocamentos da curva da 
procura com as alterações das suas 
determinantes; - Relacionar oferta 
e preço - lei da oferta – e fazer a 
sua representação gráfica; - 
Relacionar os deslocamentos da 
curva da oferta com as alterações 
das suas determinantes; - 
Distinguir deslocamentos ao longo 
da curva, da procura e da oferta, de 
deslocamentos da curva, da 

 
Rendimentos e distribuição dos 
rendimentos 
- Distinguir distribuição pessoal 
de distribuição funcional dos 
rendimentos; - Caraterizar os 
rendimentos primários; - 
Distinguir salário nominal de 
salário real; - Explicitar, 
recorrendo a diferentes 
indicadores, desigualdades da 
distribuição pessoal dos 
rendimentos, referindo causas 
explicativas dessas 
desigualdades; - Explicar em 
que consiste a redistribuição 
dos rendimentos, evidenciando 
o papel do Estado nesse 
processo; - Referir as 
componentes do Rendimento 
Disponível dos Particulares 
(RDP) e calcular o valor do RDP 
(remunerações do trabalho, 
rendimentos de empresa e 
propriedade, transferências 
correntes: internas e externas, 
impostos diretos e 
contribuições sociais). 
 
Utilização dos rendimentos 
 
- Caraterizar as formas de 
utilização dos rendimentos; - 
Caraterizar as aplicações da 
poupança; - Caraterizar a 
formação de capital (formação 
bruta de capital fixo e variação 
de existências), explicando a 
sua importância numa 
economia; - Explicar as funções 
do investimento na atividade 
económica; - Distinguir os 
diversos tipos de investimento; 
- Interpretar a evolução dos 
fluxos de Investimento Direto 
(ID) do Exterior em Portugal 
(IDE) e de Portugal no Exterior 
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procura e da oferta; - Explicar o 
significado das situações de 
equilíbrio (preço e quantidade de 
equilíbrio) e de desequilíbrio 
(excesso de procura e excesso de 
oferta), a partir da representação 
gráfica; - Caraterizar o mercado de 
concorrência perfeita; - Caraterizar 
diferentes estruturas do mercado 
de concorrência imperfeita. - 
Justificar o aparecimento da 
moeda e descrever a sua evolução, 
caraterizando os diversos tipos de 
moeda (moeda-mercadoria, moeda 
metálica, moeda papel, papel 
moeda e moeda escritural); - 
Explicar as funções da moeda 
(meio de pagamento, medida de 
valor e reserva de valor); - 
Relacionar as novas formas de 
pagamento com a evolução 
tecnológica; - Explicitar fatores que 
influenciam a formação dos preços 
(custos de produção e mecanismo 
de mercado); - Distinguir os 
conceitos de inflação, deflação e 
desinflação; - Calcular a taxa de 
variação do Índice de Preços no 
Consumidor (taxa de variação 
mensal, homóloga e média anual); 
- Distinguir Índice de Preços no 
Consumidor (IPC) de Índice 
Harmonizado de Preços no 
Consumidor (IHPC); - Explicar 
consequências da inflação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(IPE); - Distinguir financiamento 
interno (autofinanciamento) de 
financiamento externo; - 
Relacionar o crédito bancário 
com o financiamento externo 
indireto e o mercado de títulos 
com o financiamento externo 
direto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS/PONDERAÇÃO 

CONHECIMENTOS 

2 provas de avaliação 
escrita 

 

 2 provas de avaliação escrita  1 prova de avaliação escrita  

CAPACIDADES 

Fichas formativas 
trabalhos de grupo e ou 
individual 

 

 
Fichas formativas 
trabalhos de grupo e ou 
individual 

 
Fichas formativas 

trabalhos de grupo e ou 
individual 
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ATITUDES 

Relacionamento 
Interpessoal 
(cooperação; mediação de 
conflitos; solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização 
de tarefas; tipo de 
intervenções na aula; 
capacidade de iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; 
pontualidade, realização 
de tarefas em tempo útil; 
posse e utilização 
adequada do material 
obrigatório na sala de aula) 
 

 

Relacionamento 
Interpessoal 
(cooperação; mediação de 
conflitos; solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização de 
tarefas; tipo de intervenções 
na aula; capacidade de 
iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; pontualidade, 
realização de tarefas em 
tempo útil; posse e 
utilização adequada do 
material obrigatório na sala 
de aula) 
 

 Relacionamento 
Interpessoal 
(cooperação; mediação de 
conflitos; solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização de 
tarefas; tipo de intervenções 
na aula; capacidade de 
iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; pontualidade, 
realização de tarefas em 
tempo útil; posse e 
utilização adequada do 
material obrigatório na sala 
de aula) 

 

 
 

MATERIAL BÁSICO PARA A AULA 

Manual do aluno, caderno de atividades, caderno diário, material de escrita   ….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

152390 – AE D. Afonso Sanches 
Alameda Flâmula Pais | 4480-881 Vila do Conde 

Telef.: 252 640 490 | Fax: Secretaria 252 640 499 
URL: www.aedas.edu.pt  

Serv. administrativos: saafonsosanches@gmail.com 
 

 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


