Gestão Anual do programa do 10º Ano da disciplina de Economia

Ano Letivo 2017-2018

1º PERÍODO

2º PERÍODO

INÍCIO

13 setembro 2017

3 janeiro 2018

FINAL

15 dezembro 2017

23 de março 2018

5 de outubro
1 de novembro;
1 de dezembro;
8 de dezembro
52

INTERRUPÇÕES
AULAS PREVISTAS

12 fevereiro
13 fevereiro
14 fevereiro
42

Unidades / conteúdos programáticos

3º PERÍODO
9 abril 2018

25 abril 2018
1 maio 2018
31 maio 2018
38

aulas

MÓDULO 1- A Economia e o Problema Económico

24

1. A Economia no contexto das ciências sociais
2. O objeto de estudo da Economia




O problema económico e a necessidade de efetuar escolhas
O custo de oportunidade
Necessidades e bens: noção e classificação

28

MÓDULO 2- Agentes Económicos e Atividades Económicas

1º
Período

1. Os agentes económicos - Famílias, Estado, Empresas, Resto do Mundo

Funções

Atividades económicas (produção, repartição e utilização dos rendimentos)

Complementaridade das atividades económicas
2. A produção de bens e serviços








Noção
Setores de ctividade económica
Valor da produção nacional - PIB
Produção – combinação de fatores de produção
Fatores de produção
Avaliação da eficácia da produção
Melhorar a eficácia da produção: organização do processo produtivo,
progresso técnico, formação dos recursos humanos e Investigação e
Desenvolvimento (I&D).
3. Comércio e distribuição




Circuitos de distribuição: noção e tipos (ultra-curto, curto e longo)
Tipos de comércio: independente, associado e integrado (sucursais,
franchising, grandes superfícies e grandes superfícies especializadas)
Venda
Fim 1º Período

2º Período

16

4. Consumo






Noção
Tipos (final/intermédio; essencial/supérfluo)
Relatividade dos padrões de consumo – fatores explicativos
Consumerismo e o movimento dos consumidores
Direitos e deveres dos consumidores

26

MÓDULO 3- Mercados de Bens e Serviços e de Fatores Produtivos

1. Mercado



Noção e componentes
Tipos (de bens e serviços, de trabalho, de capitais, ...)

2. Estruturas dos mercados de bens e serviços


Concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolística

3. Funcionamento do mercado de concorrência perfeita

2º
Período










Lei da procura
Elasticidade procura-preço
Deslocações ao longo da curva da procura (preço)
Deslocações da curva da procura (rendimento e gostos dos consumidores)
Lei da oferta
Deslocações ao longo da curva da oferta (preço)
Deslocações da curva da oferta (tecnologia, preço dos fatores produtivos)
O equilíbrio do mercado: o preço de equilíbrio

4. Mercado de monopólio



Fatores justificativos da existência de monopólios (razões tecnológicas, legais e
estruturais)
- Problemas associados à formação dos preços (custos sociais, políticas de defesa da
concorrência e discriminação dos preços)

5. Mercado de oligopólio


Tipos de oligopólio (concorrencial e cooperativo, de produtos diferenciados e
homogéneos)

6. Mercado de concorrência monopolística



Características
- Fatores de diferenciação dos produtos transacionados (preço, publicidade e
características do produto)

Fim do 2º Período

3º Período
7. Mercado de trabalho

Segmentação do mercado de trabalho

Procura, lei da procura e determinantes da procura de trabalho

Oferta, lei da oferta e determinantes da oferta

Equilíbrio do mercado de trabalho: salário de equilíbrio

Deslocamentos das curvas da oferta e da procura de trabalho

Desequilíbrio do mercado de trabalho: desemprego

Intervenção no mercado de trabalho: sindicatos e Estado (salário mínimo)

6

3º
Período
MÓDULO 4- Moeda e financiamento da Atividade Económica

32

1. Moeda


Evolução: da troca direta à troca indireta



Tipos (moeda-mercadoria, moeda metálica, moeda-papel, papel-moeda e moeda
escritural)



Funções (meio de pagamento, medida de valor e reserva de valor)



As novas formas de pagamento – desmaterialização da moeda

2. Preço



Noção
Fatores que influenciam a sua formação

3. Inflação




Noção
Formas de cálculo (homóloga e média)
Consequências da inflação no valor da moeda e no poder de compra

4. Poupança



Noção
Destinos (entesouramento, depósitos e investimento)

5. Investimento





Noção
Funções (substituição, inovação e aumento da capacidade produtiva)
Tipos (material, imaterial e financeiro)
Importância do investimento em inovação tecnológica e I&D na atividade económica

6. O Financiamento da Atividade Económica





Formas: auto-financiamento (capacidade de financiamento) e financiamento externo
(necessidade de financiamento).
Financiamento externo – direto e indireto

A avaliação é feita de acordo com os critérios de avaliação aprovados em Conselho Pedagógico

