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CONTEÚDOS OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM  RECURSOS AVALIAÇÃO 

Atividade económica 

 Conceito 

 Tipos 

Principais intervenientes na atividade 

económica  

 Agentes económicos 

Famílias 

Estado 

Empresas 

Resto do Mundo 

Relações entre agentes económicos 

 Circuito económico  

 Explicitar as funções dos diferentes 

agentes económicos.  

 Explicar a complementaridade das 

atividades económicas.  

 Explicar a importância da distribuição na 

atualidade. 

 Distinguir os diferentes circuitos de 

distribuição.  

 Caracterizar os diversos tipos de 

comércio.  

 Indicar os diferentes métodos de 

vendas.  

 Relacionar o processo de venda com o 

tipo de comércio e com o método de 

venda.  

 Referir as várias etapas do processo de 

Computadores  

 

 

Dossier de apoio 

 

 

 

Textos 

 

Grelha de avaliação 

das atitudes e valores 

 

Trabalho de pesquisa 

 

 

 

 

 

 Fichas de trabalho 
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Objetivos da atividade económica 

 Necessidades 

- Conceito 

- Características 

- Tipos 

- Sua classificação  

Distribuição 

 Conceito 

 Importância da distribuição na 

atualidade 

 Circuitos de distribuição 

Comércio 

 Conceito 

 Tipos ou formatos (independente, 

associado e integrado) 

 Métodos de Venda ( venda direta, 

automática, cibervenda e venda por 

catálogo). 

Consumo 

venda.  

 Distinguir os diferentes tipos de 

consumo.  

 Explicitar em que consiste a relatividade 

dos padrões de consumo.  

 Explicar de que modo os fatores 

económicos influenciam os padrões de 

consumo.  

 Explicar de que modo os fatores 

extraeconómicos influenciam os padrões 

de consumo.  

 Justificar o aparecimento do 

consumerismo e do movimento dos 

consumidores.  

 

Quadro 

 

Vídeo / D.V.D. 

 

Retroprojetor 

 

Jornais 

 

Revistas 

Ficha de avaliação 

 

 

 



                                   

Curso Profissional “Técnico Comercial”  

Ano letivo 2018 / 2019 

 

Economia   

 Noção de consumo 

 Consumo- ato económico e ato social 

 Tipos de consumo 

 Padrões de consumo- diferenças e 

fatores explicativos (rendimento, 

preço, moda e publicidade). 

 Noção de padrão de consumo 

A sociedade de consumo 

 Consumismo, consumerismo, conceitos 

 Consequências- endividamento e 

problemas ambientais. 
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Unidade de Formação Curta Duração 6701 Funcionamento da Atividade Económica  27h/36seg. 

CONTEÚDOS OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM RECURSOS AVALIAÇÃO 

Poupança e investimento 

  Conceito de poupança 

  Destinos da poupança 

Entesouramento (Depósitos) 

Investimento 

Importância do investimento na atividade económica 

Financiamento da atividade económica 

Tipos de financiamento 

Financiamento interno – autofinanciamento 

Capacidade de financiamento 

Financiamento externo Direto (mercado de títulos), 

Indireto (credito bancário) 

Necessidade de financiamento 

Mercado de trabalho 

Segmentação do mercado de trabalho 

Componentes do mercado de trabalho 

Oferta ( Lei da oferta, Lei da procura) 

Equilíbrio do mercado de trabalho (Salário de equilíbrio) 

Desequilíbrio do mercado de trabalho (Desemprego) 

Reconhece os conceitos económicos 

para compreender os aspetos 

relevantes do funcionamento da 

atividade económica, nomeadamente, 

formas de financiamento, 

desemprego e inflação. 

Aplica os conceitos de desemprego, 

inflação e crescimento económico. 

Utiliza instrumentos económicos 

para interpretar a realidade 

económica portuguesa e da UE no 

que se refere à evolução, 

desemprego e inflação. 

Quadro 

Retroprojetor 

Jornais 

Revistas 

Sebenta 

fornecida pela 

professora 

Trabalho de pares 

Exercícios 

práticos 

Fichas de trabalho 

 

Observação direta 

Grelha de 

avaliação diária. 
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Intervenção no mercado de trabalho 

Sindicatos e Estado (Salário mínimo) 

População (Ativa e inativa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Taxa de atividade 

Empregada e desempregada 

Taxa de desemprego 

Causas de desemprego 

Inflação 

Conceito de inflação 

Formas de cálculo da inflação (Homóloga ,Média) 

Consequências da inflação (Valor da moeda, Poder de compra) 
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Unidade de Formação Curta Duração 6702 Estado coo regulador da atividade económica  27h/36seg. 

 

CONTEÚDOS OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM RECURSOS AVALIAÇÃO 

Estado (conceitos e funções) 

Funções do Estado( Legislativa, Executiva, Judicial) 

Esferas de intervenção do Estado 

- Política 

- Económica 

- Social 

Princípios da Intervenção económica e social do Estado 

Princípio da eficiência 

Regulação de falhas do mercado 

Concorrência imperfeita 

- Externalidades ( Bens públicos, Princípio da equidade) 

Justiça social na repartição de rendimentos (Salários, Juros, 

Rendas). 

 Reconhece o conceito de Estado e 

as respetivas funções e esferas de 

intervenção. 

Descreve os objetivos de 

intervenção do Estado na esfera 

económica e social. 

Identifica as principais fontes de 

receita do Estado, bem como as 

despesas públicas. 

Enuncia as principais políticas 

sociais e económicas do Estado. 

 

Quadro 

Retroprojetor 

Jornais 

Revistas 

Sebenta 

fornecida pela 

professora 

Trabalho de pares 

Exercícios 

práticos 

Fichas de trabalho 

 

Observação direta 

Grelha de 

avaliação diária. 

 

         


