Ano Letivo 2018/19
Planificação de Economia A—11º ANO
Turmas 11ºE1, E2
I PERÍODO – 38 tempos letivos;
CONTEÚDOS
Tema III: A Contabilização da Actividade
Económica

TEMPOS LETIVOS
Total: 38

Unidade letiva 8 –
Os Agentes Económicos e o Circuito
Económico

9

20
Unidade letiva 9 –
A Contabilidade Nacional

Tema IV: As Relações Económicas
Das Sociedades
Unidade letiva 10 –
 As Relações Económicas com o
Resto do Mundo
 A Necessidade e a Diversidade
das Relações Internacionais
 O Registo das Relações com o
Resto do Mundo

9

II PERÍODO – 38 tempos letivos
CONTEÚDOS
Tema IV: As Relações Económicas Das
Sociedades (cont.)
Unidade letiva 10 As Relações Económicas com o
Resto do Mundo (cont.)
Unidade 11 –
 A Intervenção do Estado na
Economia

TEMPOS LETIVOS

9

20

1

Unidade 12 –
 A Economia Portuguesa no
Contexto da União Europeia

9

III PERÍODO – 18 tempos letivos
CONTEÚDOS
Unidade 12 A Economia Portuguesa no Contexto da
União Europeia (continuação)
Total

TEMPOS LETIVOS
18

94

Total de Aulas Previstas  94 tempos letivos
De acordo com o programa de Economia A, a avaliação deverá ser uma prática
pedagógica sistematizada e contínua, integrada no processo de ensino-aprendizagem,
e que deverá incidir não só sobre os produtos mas igualmente sobre os processos,
com intenção profundamente formativa.
Igualmente com carácter formativo deverá praticar-se, sempre que se considere
oportuno, a avaliação diagnóstica.
A avaliação sumativa constituirá o momento final de cada ciclo do processo de ensinoaprendizagem, com a consequente classificação dos alunos, não podendo por isso ser
negligenciada ou alvo de menor rigor.

A avaliação formativa, a avaliação diagnóstica (integrada na formativa) e a avaliação
sumativa constituirão as modalidades de avaliação. A avaliação será realizada através
de testes, trabalhos de grupo, apresentação oral dos trabalhos, visitas de estudo
(relatórios), fichas de trabalho a realizar em sala de aula individualmente e/ou aos
pares, participação assertiva e pertinente, sentido de responsabilidade e empenho em
todas as tarefas solicitadas. Assim:





Testes sumativos de 90m…………………………………………………70%
Fichas de avaliação individuais realizadas na aula…..……………….15%
Trabalhos de grupo realizados em sala de aula (e fora) e sua apresentação
oral, relatórios de visitas de estudo…………………….………………..10%
Participação ativa e pertinente nas aulas, trabalhos
individuais………………..………………………………………………….5%

2

